
    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

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

�ાથિમક �નુાવણી  ન.ં પર૮ / ૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા.૧૧ / ૦૧ / ૨૦૧૬

અરજદારઃ- 

�ી રા���િસ�હ �તે��િસ�હ વાધેલા,

પ,મનીષાનદં સોસાયટ�,

શાિંત િવધાલયની પાછળ, 

લ�ક રોડ, ભ�ચ .

િવ � �ધ 

સામાવાળાઃ  -

(૧) પોલીસ અિધ�ક�ી,

પોલીસ અિધ�ક�ીની કચેર�,

કાળ� તલાવડ�, ભ�ચ. 

(ર) પોલીસ મહાનીર��ક�ી,

પોલીસ મહાનીર��કની કચેર�,

વડોદરા િવભાગ, વડોદરા.

િવકલાગં અરજદાર �ી રા���િસ�હ �તે��િસ�હ વાધેલા,  પ,મનીષાનદં સોસાયટ�,  શાિંત

િવધાલયની પાછળ,  લ�ક રોડ, ભ�ચે  તા.ર૩/૧૧/ર૦૧પ ના રોજથી આ કોટ�મા ંભારિતય િવકલાગં ધારા,

૧૯૯પ ની કલમઃ ૪૭ અ�વયે સરં�ણ આપવા દાદ માગંેલ છે.  � અ�વયે  પોલીસ મહાિનર��ક�ી,

વડોદરા તથા પોલીસ અિધ�ક�ી, ભ�ચને �િતવાદ� તર�ક� ગણી આ ક�સની ક�સ ર��ટરમા ંક�સ નબંર -

પર૮/ર૦૧પ તર�ક� ન�ધણી કર� તા. ૦૭/૧૧/ર૦૧૫ ની �દુત આપવામા ંઆવેલ.

તા.૭/૧૧/ર૦૧પ ની �દુતે અરજદાર તથા તેમના ��ુએ હાજર રહ� જણાવેલ ક�,  તેઓને

તા.ર/૬/ર૦૧૪  ના રોજ અચાનક �ેઇન ��ોક આવતા ં ખાનગી હો�પીટલમા ં સારવાર માટ� દાખલ

કરવામા ંઆવેલ, �નો ખચ� �ુા.૩.૩૮ લાખ થયેલ � પોલીસ અિધ�કની કચેર� �વારા હ�ુ �ધુી તેઓને



મળેલ નથી.  તેઓ તા.ર/૬/૧૪ થી માદંગીના કારણોસર ર� ઉપર હતા. તેઓની તા.રપ/૮/ર૦૧પ ના

રોજ ર�ની �દુત �રૂ� થતા ંતા.ર૬/૮/૧પ ના રોજ ફરજ પર હાજર થતા ં તેઓને પોલીસ અધી�ક,

ભ�ચ �વારા તેઓને કોઇ �તના પગાર-ભ�થા મળશે નહ� તેમ જણાવી પગાર-ભ�થા બધં કરવામાં

આવેલ છે.  કચેર�ની �ચૂના અ�સુાર તેઓએ ભ�ચ િસિવલ હો�પીટલમાથંી તબીબી �માણપ� મેળવી

ર�ુ કર�લ છે.   � �જુબ તેઓને નોકર� માટ� અનફ�ટ �હ�ર કર� ૯૩ ટકા અશકતતા�ુ ં �માણપ�

આપવામા ંઆવેલ છે. વ�મુા ંતેઓને  ઉ�ચતર પગાર ધોરણની બઢતીનો પણ લાભ મળેલ ન હોઇ તે

લાભ મળવો જોઇએ તેવી લેખીત અને મૌ�ખક ર�ુઆત કર�લ.

�િતવાદ� પ�ે ��લા પોલીસ અધી�ક�ીની કચેર�ના કાયદા અધી�ક�ીએ હાજર રહ�

લેખીત જવાબ તા.૧૭/૧ર/ર૦૧પ નો અહ�વાલ તા.ર૧/૧ર/ર૦૧પ ની �દુતે ર�ુ કર�લ છે � �જુબ

અરજદાર �ુનીયર કલાક� તર�ક�  તા.રપ/૪/૧૯૯૮ થી ફરજ બ�વે છે.  અરજદાર તા.ર/૬/ર૦૧૪ થી

ગભંીર ર�તે બીમાર�થી ર� ઉપર છે. અરજદાર� તા.૧પ/૭/ર૦૧પ ના રોજ સારવાર માટ� થયેલ ખચ�ની

મેડ�કલ �બલ મ�ુંર કરવા અર� આપેલ છે,  � અર� ��લા પોલીસ અધી�ક,  ભ�ચ  કચેર� �વારા

િવભાગીય કચેર�ને મોકલતા ં િવભાગીય કચેર� �વારા તા.ર૬/૮/ર૦૧પ ના પ�થી પોલીસ મહાિનદ�શક

અને  ��ુય પોલીસ અિધ�કની કચેર�, ગાધંીનગરને જ�ુર� કાય�વાહ� માટ� મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

અરજદારની સેવાપોથી �જુબ રર૦ �દવસની હકકર� અને અધ�પગાર� ર� ૪૬૦ િસલકમાં

હોવાથી તા.ર/૬/ર૦૧૪ થી તા.રપ/૮/ર૦૧પ ની ર�ઓ મ�ુંર કર� પગારની �કૂવણી કર� દ�વામાં

આવેલ છે. �યારપછ� કોઇપણ ર� િસલકમા ંન હોવાથી  પગાર બધં કરવામા ંઆવેલ છે. 

અરજદારને �ુની.કલાક�માથંી  સીની.કલાક�મા ંબઢતી આપવા માટ� ��લા પોલીસ અિધ�ક, ભ�ચ

�વારા િવભાગીય કચેર�ને જ�ુર� મા�હતી મોકલવામા ં આવેલ છે.  અરજદાર �વારા નોકર�મા ં ફરજ

બ�વવા માટ� અનફ�ટ હોવા�ુ ં �માણપ� ર�ુ થયેલ છે.  િવભાગીય કચેર�,  વડોદરા �વારા �ી

�તે���ુમાર ગણપતિસ�હ વાઘલેાના ક��સામા ં િવકલાગં ધારો લા� ુપાડ� શકાય નહ� તેમજ જણાવે છે,

�ના જવાબમા ં તેઓએ જણાવેલ છે ક�,  �જુરાત ��ુક� સેવા િનયમો,  ર૦૦ર ના િનયમ પર �જુબ �

સરકાર� કમ�ચાર� વયિન�િૃતએ પહો�યા પહ�લા ં તબીબી �માણપ� ર�ુ કરવાથી માનિસક અથવા



શાર��રક અશકતતાને કારણે સરકાર� નોકર� માટ� અશકત �હ�ર કરવામા ં આવેલ હોય તેને સરકાર�

નોકર�માથંી િન�તૃ થવા પરવાનગી આપવામા ંઆવે છે. 

ઉપરોકત િવગતે બ�ે પ�કારોની લે�ખત અને મૌ�ખક ર�ુઆતો �યાને લેતા ં�ુ ંનીચે �જુબ �કુમ

ક�ંુ �.ં

�કુમ  .

(૧) અરજદાર �ી �તે��સ�હ ગણપતસ�હ વાઘલેાની મેડ�કલ �બલ મ�ુંર કરવાની ર�ુઆત �યાને

લઇ તાક�દ� તેઓના �બલ મ�ુંર કરાવવા અને તેઓને તેની �કૂવણી કરવામા ંઆવ.ે

(ર) ઉ�ચતર પગાર ધોરણ મેળવવા માટ�ની �ી વાઘલેાની ર�ુઆત  �યાને લઇ િનયમા�સુાર

કાય�વાહ� કર� તેઓને બઢતી માટ� િવચારણા કરવામા ંઆવ.ે 

(૩) �ી વાઘલેાને �.સી.એસ.આર.  �ુ�સ �જુબ અ�ય કોઇ પે�શનના લાભ મળવાપા� હોય તો તે

�ગે કાય�વાહ� કર� તેઓને જ�ુર� લાભો આપવા માટ� કાય�વાહ� કરવામા ંઆવે.

( સજંય નદંન )

        કિમશનર ઓફ ધી કોટ� .

�િત , 

�ી રા���િસ�હ �તે��િસ�હ વાધેલા, પ,મનીષાનદં સોસાયટ�, શાિંત િવધાલયની પાછળ, લ�ક રોડ, ભ�ચ .

નકલ રવાનાઃ  (૧) પોલીસ અિધ�ક�ી, પોલીસ અિધ�ક�ીની કચેર�, કાળ� તલાવડ�, ભ�ચ. 

 (ર) પોલીસ મહાનીર��ક�ી, પોલીસ મહાનીર��કની કચેર�, વડોદરા િવભાગ, વડોદરા.


