
 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. ૫૪૫/૨૦૧૬ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૭/૨૦૧૬ 

િાદાઃ- 
શાગી રાજેશભાઇ  કાંતાગીભાઇ ઝિનરા, 
સરનામઃુ  ’’ ગાયતી ક પા’’  એફ /૨૯ 
ગજુરાત હાઉસીંગ બ્લોરર, સ્લોસાયટટ, એસ.ટટ.રેપ્લો,પાછળિ
અમરેબી, જજ. અમરેબી 

મિરુધધ
પ્રમતિાદા -
(૧) જનરલ મિનનનજરશાગી,

ગજુરાત રાજ્ય મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન,
મયેઇન ઓફફસ, નર્લોરા, અમદાવાદ

(ર) ડાિાગીઝનલ મિનનનજરશાગી,
ગજુરાત રાજ્ય મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન,
ભાવનગર રટવીઝન, ભાવનગર, જજ. ભાવનગર

(૩) ડટેપો  મિનનનજરશાગી,
ગજુરાત રાજ્ય, મિાગ્ટ િાહન વ્યિહાર કોપોર્પોરટેશન,
અમરેબી,  રટવીઝન  જજ. અમરેબી

૧. શી રાજેશભાઇ કા તીભાઇ ઝવયેરટ, ’’  ગાયતી ક પા’’ એફ /૨૯,  ગજુરાત હાઉસીંગ બ્લોરર

સ્લોસાયટટ,  એસ.ટટ.રેપ્લો,પાછળિ,અમરેબી,  જજ.અમરેબી ધ્વારા તયેઓની તા.ર૭/૬/ર૦૧૬  ની

અરજીથી તયેઓની  તા.૪/૬/૨૦૧૬ ના ર્લોજની સ્લોનગઢ થી પાબીતાણા સધુીના ગજુરાત રાજય

માગર વાહન વયવહાર નનગમની બસમા   ક રકટરનયે નવકબા ગ પાસ બતાવવા છતા  તયે માનય નહટ

રાખી ટટકટટ આપી પ્રવયેશ કરવા દટધયેબ છયે તયે બાબતની રજુઆત કરેબ છયે.

ર. શી ઝવયેરટની ઉપર્લોકત અરજીનયે કેસ ન .  પ૪૫/૨૦૧૬  તરટકે દાખબ કરટ જનરબ

મયેનયેજરશી,  ગજુરાત રાજય માગર વાહન વયવહાર ક્લોપ કોર્પોરેશન,  અમદાવાદ અનયે રટવીઝનબ



મયેનયેજરશી,  ભાવનગર તથા રેપ્લો મયેનયેજરશી,  અમરેબીનયે પ્રનતવાદટ દશારવી તા.૧ર/ ૭/ર૦૧૬

ના ર્લોજ મદુત રાખવામા  આવયેબ.

૩.     મદુતયે અરજદારશી રાજેશભાઇ કા તીભાઇ ઝવયેરટ ઉપપસઉથત રહેબા નથી, પર ત ુતયેઓની અન

ઉપપસઉથનતમા  તયેઓની તા.ર૭/૬/ર૦૧૬ ની અરજી ધ્યાનમા   બયેવામા  આવયેબ તયે મજુબ શી

ઝવયેરટ તા.૪/૬/ર૦૧૬ ના ર્લોજ ભાવનગરના સ્લોનગઢથી પાબીતાણા જવા માટે ભાવનગર

રટવીઝનની બસ ન .જીજે-૧૮-  ઝયેર ૧૦૬૮  મા  મસુાફરટ કરતા હતા.  તયારે બસ ક રકટરનયે

આઇરેનરટટટ કારર બતાવી રાજય સરકારના તા.૧૬/પ/ર૦૧૬ ના ઠરાવની જ્લોગવાઇઓ દશારવી

નવકબા ગ વયફકત તરટકે વગર ટટકટટે મસુાફરટ કરવા દેવા રજુઆત કરેબ. પર ત ુસદરહ ુબસના

ક રકટર ધ્વારા તયેઓની રજુઆત માનય રાખયેબ નહટ અનયે ટટકટટ પ  રટ પારેબ. સદરહ ુટટકટટની

પાછળિ ક રકટર ધ્વારા નોંધ બખવામા  આવયેબ કે, “  નવકબા ગ પાસ છયે પર ત ુએકઉ્ા સ િાબક

હ્લોવાથી ફટકટટ આપયેબ છયે.” જેનયે ધ્યાનયે બઇ ક રકટર સામયે નનયમાનસુાર કાયરવાહટ કરવા તયેઓએ

દાદ મા ગયેબ છયે.

૪. કેસની સનુાવણીમા  તા.૧ર/૭/ર૦૧૬ ના ર્લોજ રેપ્લો મયેનયેજરશી,  અમરેબીના પ્રનતનનનધ

શી વી.એિ.નથવાણી હાજર રહેબ. તયેઓએ જણાવયેબ કે, પ્રઉત  ત ફરટયાદ ભાવનગર રટવીઝનની

હ્લોઇ સદરહ ુ અરજી બાબતયે નનયમાનસુાર કાયરવાહટ કરવા તયે અરજી તયેઓએ ભાવનગર

રટવીઝનનયે મ્લોકબી આપયેબ છયે. 

પ. તા.૧ર/૭/ર૦૧૬ ની સનુાવણીમા  રટવીઝનબ કિયેરટ, ભાવનગરના પ્રનતનનનધશી જે.બી.

ઇસરાણી હાજર રહેબા. તયેઓએ તા.૧૧/૭/ર૦૧૬ ના બયેળખત પત સાથયે જણાવયેબ કે, અરજદાર

શી ઝવયેરટ તા.૪/૬/ર૦૧૬ ના ર્લોજ ભાવનગર રેપ્લોની ગારટ ન .  જીજે-૧૮ ઝયેર ૧૦૬૮  મા 

સ્લોનગઢ થી પાબીતાણા મસુાફરટ કરતા હતા તયારે સદરહ ુ બસના ક રકટર શી ફદબીપસીંહ

ચરુાસમા ધ્વારા અરજદારનયે ટટકટટ આપી.  ભારાના નાણા  વસબુ બયેવામા  આવયેબ.  પ્રઉતતુ

બાબતયે જવાબદાર કનરકટર સામયે ખાતાકટય તપાસની કાયરવાહટ કરવા નવભાગીય પફરવહન

અનધક્ષક ધ્વારા રેપ્લો મયેનયેજર,  ભાવનગરનયે સિુના આપવામા  આવયેબ છયે.  પર ત ુ રેપ્લો મયેનયેજર

ભાવનગર ધ્વારા આજ ફદન સધુી તયે પરતવયે તયેઓએ કરેબ કાયરવાહટન્લો અહેવાબ મ્લોકબી આપયેબ

નથી.  આ બાબતયે ભાવનગર રેપ્લો મયેનયેજર ધ્વારા  ફફરયાદ પરતવયે  બયેદરકારટ દાખવવા અનયે

જવાબદાર કનરકટર સામયે કાયરવાહટ નહટ કરવા બદબ તયેઓ સામયે કરેબ કાયરવાહટની નવગત્લો હવયે

પછટ રજુ કરશયે.

૬. કેસની  ઉકત નવગતયે સમગ્ર બાબત્લો ધ્યાનયે બયેતા આ કેસમા  નીિયે મજુબની બાબત્લો જણાઇ આવયે

છયે. 

(૧)  રાજય સરકાર ધ્વારા તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૬ ના ઠરાવથી તમામ પ્રકારની નવકબા ગતા

ધરાવતા નવકબા ગ વયફકતનયે (૪૦  ટકાથી વધારાનયે)  ગજુરાત રાજય માગર વાહન

વયવહાર નનગમની  બ્લોકબ,  એકસપ્રયેસ,  ગરુ્જર નગરટ,  ફરબક્ષ,  વ્લોલવ્લો અનયે એ.સી.



સફહતની તમામ પ્રકારની બસમા  આઇરેનટટના કારરના આધારે મફત મસુાફરટ કરવા

દેવા સિુના આપયેબ છયે.  આમ છતા  ઘણા કનરકટરશી  ધ્વારા તયેન્લો અમબ કરવામા 

આવયેબ નથી.  અનયે નવકબા ગ અરજદાર્લોનયે ફટકટટ પ  રટ પારટ ભારાના નાણા વસબુ કરે

છયે. 

(ર) એસ.ટટ.  બસમા  નવકબા ગ વયફકત માટે સીટ ન બર ૮ અનયે ૯ અનામત રાખયેબ હ્લોવા

છતા  નવકબા ગ વયફકતનયે તયે સીટ ઉપર બયેસવા દેવામા  આવતા નથી. 

(૩) રેપ્લો મયેનયેજર ભાવનગર ધ્વારા પ્રઉતતુ કેસમા  જવાબદાર કનરકટર સામયે નશક્ષાતમક

કાયરવાહટ નહટ કરટ બયેદરકારટ દાખવયેબ  છયે.

ઉપર દશારવયેબ તમામ  બાબત્લો ધ્યાનયે બઇ  હુ  નીિયે મજુબ હકુમ કરૂ  છ .

   હકુમ

પ્રઉતતુ કેસમા  નવકબા ગ અરજદારશી રાજેશભાઇ કા તીભાઇ ઝવયેરટન ુ  નવકબા ગતા

ધરાવતા હ્લોવાનુ  આઇરેનટટટટ કારર માનય નહટ રાખી ટટકટટ આપનાર જવાબદાર કનરકટર સામયે

નનયમ્લોનસુાર કાયરવાહટ કરવામા  આવયે તથા જવાબદાર કનકરટર સામયે ખાતાકટય તપાસની

કાયરવાહટ નહટ કરટ ફરજમા  બયેદરકારટ દાખવનાર ભાવનગર રેપ્લો મયેનયેજરશી સામયે નનયમાનસુાર

જરૂરટ કાયરવાહટ કરવામા  આવયે. 

પ્રઉતતુ હકુમ સાથયે હુ  આ કેસન્લો નનકાબ કરૂ  છ . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ- 
(૧) શી રાજેશભાઇ કા તીભાઇ ઝવયેરટ, સરનામઃુ ’’ ગાયતી ક પા’’ એફ /૨૯ગજુરાત હાઉસીંગ બ્લોરર, 
    સ્લોસાયટટ, એસ.ટટ. રેપ્લો પાછળિ, અમરેબી, જજ. અમરેબી તરફ જાણ સારૂ. 
(૨) જનરબ મયેનયેજરશી, ગજુરાત રાજય માગર વાહન વયવહાર ક્લોપ કોર્પોરેશન, મયેઇન ઓફફસ, નર્લોરા,  
    અમદાવાદ 
(૩) રટવીઝનબ મયેનયેજરશી, ગજુરાત રાજય માગર વાહન વયવહાર ક્લોપ કોર્પોરેશન,ભાવનગર રટવીઝન, 
     ભાવનગર,  જજ. ભાવનગર
(૪)  રેપ્લો  મયેનયેજરશી, ગજુરાત રાજય, માગર વાહન વયવહાર ક્લોપ કોર્પોરેશન, અમરેબી,  રટવીઝન  જજ.
     અમરેબી




