
કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ગજુરાત રાજ્ય

( Deemed Civil Court)   મિકલાંગ ધારો   (  સમિાન તકો  ,   અમધકારોનું રક્ષણ અનન પ પણ્ટ ભાગાગીદારા  )   ૧૯૯૫
ભોં્યતળળિ્યન બલોક ન.ં ૧૬, જુના સળિિાલ્ય, સનકરર-૧૦, ગાંધાગીનગર- ૩૮૨૦૧૦

કટેસ નં. ૫૨૮/૨૦૧૫ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૭/૨૦૧૬ 

િાદાઃ  - 
રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ જીતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલા,
પ મિનાગીષાનંદ સોસા્યરા, 
શાંમત મિધાલ્ય પાછળિ, લીંક રોડ,
ભરૂિ જજ. ભરૂિ 

મિરૂધધ
પ્રમતિાદાઃ  -
(૧) પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી,
    પોલાગીસ અમધક્ષકશાગીનાગી કિનરા,
    કાળિા તલાિડા, ભરૂિ
    જજ. ભરૂિ

(ર) પોલાગીસ મિહામનરાક્ષકશાગી,
    પોલાગીસ મિહામનરાક્ષકશાગીનાગી કિનરા,
    વડોદરા વવભાગ,

    જિ. વડોદરા

૧. શાગી રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલા ભરૂિન તા.  ૨૩/૧૧/૨૦૧૫ નાગી અરજીથાગી રજપઆત

કરટેલ છન કટે તનઓના મપતાશાગી જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલા જજજિલલા પોલાગીસ અમધક્ષકશાગીનાગી કિનરા  કચેરી ખાતન

જુમન્યર કલાક્ટ તરાકટે ફરજો બજાિન છન ,  તનઓનન મિકલાંગ ધારા-૧૯૯૫ અનિ્યન  જરૂરા રક્ષણ

મિળિનલ ન હો્ય તન  મિળિવું જોઇએ.   ઉપરોકત રજપઆત પરતિન આ કોર્ટના તા.૧૨/૧/૨૦૧૬ના

હુકમિથાગી કરિામિાં આિનલ છન .

ર. ઉપરોકત હુકમિથાગી  શાગી જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલાનાગી મિનડાકલ લાગીિ મિંજપર કરિા ઉપરાંત પગાર

ધોરણ મિનળિિિાનાગી, બઢતાગી મિનળિિિાનાગી તથા પનનશનના લાભ આપિા અંગન કા્ય્ટિાહા કરિા મિારટે

જજજિલલા પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી ભરૂિનન સિુના આપિામિાં આિનલ.



૩. ઉપરોકત હુકમિ પરતિન ફટેર મિિારણા કરિા મિારટે શાગી રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલા

ધિારા તા. ૧૮/૧/૨૦૧૬ ના રોજ રજપઆત કરિામિાં આિનલ. પ્રસસતુ રજપઆતનન આ કોર્ટ ધિારા

ગાહ્ય રા કચેરી ખાગી  તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ મદુત રા કચેરી ખિામિાં આિનલ.

૪. ઉપરોકત મદુતન અરજદારના પતુ્ર રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ અનન પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી ભરૂિ તરફથાગી

કા્યદા અમધકારા હાજર રહટેલ અનન રજપઆત કરટેલ શાગી રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ ગોકહલ ધિારા તનમિના

મિકલાંગ મપતાશાગીિતાગી રજપઆત કરટેલ કટે તબાગીબાગી પ્રમિાણપત્ર મજુબ તનમિના મપતા ૯૩ રકા

અશકતતા ધરાિન છન તનઓનન તા.૨૬/૮/૨૦૧૫ થાગી પગાર ભથથા અનન બઢતાગી મિળિનલ નથાગી.  જે

આપિા અંગન હુકમિ કરિામિાં આિન.  અરજદાર ધિારા મિકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ નાગી કલમિ ૪૭

અનિ્યન િ કચેરી ખતો-િ કચેરી ખત જુદા જુદા કટેસોમિાં મિળિનલ રક્ષણના પિુ્ટદદષરાંત પણ  રજુ કરા તન મજુબના

રક્ષણો આપિા રજપઆત કરટેલ.

૫. પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી,  ભરૂિ કા્યદા અમધકારાશાગી ધિારા તા.૪/૭/૨૦૧૬ના પત્ર સાથન

રજપઆત કરિામિાં આિનલ કટે શાગી રાજેનન્દ્ર મસ્રસિંહ િાધનલાના દિાના  કચેરી ખિ્ટ રૂા. ૩,૩૮,૫૨૦/- ના બાગીલો

મિંજપર કરિા અંગનનાગી દર કચેરી ખાસત પોલાગીસ મિહામનરાક્ષક,  જજજિલલા પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી ગાંધાગીનગરનન

કરિામિાં આિનલ છન . જે અંગન કોઇ મનણ્ટ્ય થઇ આિનલ નથાગી.  શાગી િાઘનલાનન બઢતાગી આપનલ નથાગી,

તનઓનન રહટેમિરાહટે પનનશન મિંજપર કરિામિાં આિનલ નથાગી.  શાગી િાઘનલાનન સનિાકાળિ દરમ્યાન

મિકલાંગતા આિતા શાગી િાઘનલાનન રક્ષણ આપિા પોલાગીસ મિહામનરાક્ષક િડોદરાનન કરટેલ

દર કચેરી ખાસતનો અસિાગીકાર થ્યનલ નથાગી. પ્રસસતુ કકસસામિાં  મિકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ લાગ ુપાડા શકા્ય

તનમિ જણાિનલ છન .

૬. ઉપરોકત તમિામિ બાબતો ધ્યાનન લનતા પ્રસસતુ કકસસામિાં નાગીિન મજુબ જણા્ય છન .

 શાગી જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ ગણપતમસ્રસિંહ ગોકહલનાગી તા.૨/૬/૨૦૧૪ના રોજ અિાનક તળબ્યત  કચેરી ખરાબ

થઇ જતાં તનઓનન પનરાલાગીસાગીસ અનન હટેમિરટેઝ થ્યનલ છન .

 તનઓએ તા.૨/૬/૨૦૧૪ થાગી આજ કદન સધુાગી મિાંદગાગીનાગી રજા પર રહટેલ છન.

 જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ રહટેમિરાહટે નોકરામિાં  જોડા્યનલ હતાં શાગી િાઘનલાનન અિાનક પનરાલાગીસસનો

હુમિલો થતાં ફરજ પર હાજર થઇ શકટેલ નથાગી.

 શાગી િાઘનલા નોકરાના સનિા કાળિ દરમ્યાન  મિકલાંગતા આિનલ હો્ય તનમિના કકસસામિાં

મિકલાંગ ધારાનાગી કલમિ -૪૭  લાગ ુપડટે છન.  પ્રસસતુ કલમિ મજુબ કોઇ પણ કમિ્ટિારાનન



પોતાના સનિાકાળિ દરમ્યાન મિકલાંગતાના કારણન નાગીિન પા્યરા નાગીિન ઉતારા શકાશન નહીં

કટે નોકરામિાંથાગી દપર કરા શકાશન નહા.  મિકલાંગતા આવ્યા પછા કમિ્ટિારાનન અન્ય જજગ્યા

પર બદલાગી કરા શકાશન તથા જે તન જજગ્યા પર કમિ્ટિારાનન ગોઠિાગી શકા્ય તનમિ હો્ય તો તન

સંિગ્ટમિાં અમધક સંખ્યકનાગી જજગ્યા પર જ્યાં સધુાગી તનનન ્યોજગ્ય જજગ્યા ઉપલબધ નહા

અથિા મનવ વમત્તિ ઉંમિરટે પહોંિન તન બનમિાંથાગી જે િહટેલ ુ હો્ય ત્યાં સધુાગી  અમધક સંખ્યકનાગી

જજગ્યા પર રા કચેરી ખાગી શકાશન.  તદઉપરાંત મિકલાંગ ધારો-૧૯૯૫નાગી કલમિ-૪૭ (ર) મજુબ કોઇ

પણ મિકલાંગ વ્યકકતનન મિકલાંગતાનન કારણન બઢતાગી ઇનકાર કરા શકાશન નહા.

આમિ ઉપરોકત બાબતો જોતાં પ્રસસતુ કકસસામિાં  જણા્ય છન કટે,  શાગી જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ

ગોકહલ સનિા દરમ્યાન મિકલાંગ બનનલ છન અનન તનમિનન મિકલાંગ ધારા,  ૧૯૯૫ અનિ્યન

તનઓનન  કોઇ રક્ષણ અપા્યનલ જણાસ ુનથાગી.  જે ધ્યાનન લઇ પનુઃ મિિારણા અનન નાગીિન

મજુબનો હુકમિ કરિામિાં આિન છન.

હકુમ

શાગી જજતનનન્દ્રમસ્રસિંહ ગણપતમસ્રસિંહ ગોકહલનન મિકલાંગતા આવ્યા તા.૨/૬/૨૦૧૪ થાગી

સનિામિાં  હાજર ગણાગી તનઓનન મિળિિાપાત્ર રજા પગાર,  દિા  કચેરી ખિ્ટ િગનરટે ચકુિાગી આપિા

તથા શાગી ગોકહલ મિારટે  કિનરામિાં સંખ્યામધક જજગ્યા ઉભાગી કરા તન જજગ્યા પર તનઓનન

મનમિણુંક આપિા કા્ય્ટિાહા કરિામિાં આિન. 

ઉપરોકત હુકમિ સાથન પ્રસસતુ કટેસનો મનકાલ કરિામિાં આિન છન .

(સંજ્ય નંદન)

કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ  - 

(૧) શાગી રાજેનન્દ્રમસ્રસિંહ જીતનનન્દ્રમસ્રસિંહ િાઘનલા, પ મિનાગીષાનંદ સોસા્યરા,  શાંમત મિધાલ્ય પાછળિ, 
    લીંક રોડ,ભરૂિ જજ. ભરૂિ તરફ જાણ સારૂ.
(ર) પોલાગીસ અમધક્ષકશાગી, પોલાગીસ અમધક્ષકશાગીનાગી કિનરા, કાળિા તલાિડા, ભરૂિ 
(૩) પોલાગીસ મિહામનરાક્ષકશાગી, પોલાગીસ મિહામનરાક્ષકશાગીનાગી કિનરા, િડોદરા મિભાગ, 

    જજ. િડોદરા




