
    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.ં પ૧૯ / ૨૦૧પ �માકં કિમ/ અપગ/૨૦૧પ-૧૬/ 

તા. ૦૬ / ૧૧ / ૨૦૧પ

વાદ�ઃ  - 

�ી રાઠોડ �વુરાજિસ�હ ભરતિસ�હ, 

૬૬૭/૧, �યુ��જુન સોસાયટ�,

પેથા�રુ,

તા.�. ગાધંીનગર.

િવ � �ધ

 

સામાવાળાઃ  -

(૧) સહાયક �ાદ�િશક વાહન �યવહાર અિધકાર��ી,

સેકટર-૩ એ ��,ુ ગાધંીનગર.

(ર) રોજગાર �લેસમે�ટ અિધકાર��ી,

�લાઇ�ડ પીપ�સ એસોસીએશન,

�ધજન મડંળ, વ�ા�રુ, અમદાવાદ.

વાદ� �ી રાઠોડ �વુરાજિસ�હ ભરતિસ�હએ તેમની તા.૪/૧૦/ર૦૧પ ની અર�થી ર�ુઆત કર�લ છે

ક�, સેકટર-૩ એ �� ુખાતે આવેલ આર.ટ�.ઓ. કચેર�મા ંઅપગંતાના ધોરણે તેઓને ઝેરો� મશીન �કુવા

માટ� આર.ટ�.ઓ. કચેર� �વારા જ�યા ફાળવવામા ંઆવતી ન હોઇ આ કોટ� �વારા તેઓને ઝેરો� મશીન

�કુવા માટ� જ�યા ફાળવવા માટ� સહાયક �ાદ�િશક વાહન �યવહાર અિધકાર�, ગાધંીનગરને જ�ુર�  �કુમ

કરવામા ંઆવ.ે  રાઠોડ �વુરાજિસ�હ ભરતિસ�હ પ૦ ટકા અપગંતા ધરાવે છે અને ધોરણ  -  ૧ર પાસ

બેરોજગાર �વુાન છે.  



ર. ઉપરોકત ર�ુઆત પર�વે આ કોટ� �વારા તેઓની અર�ની ક�સ ન.ં �૧્૯/ર૦૧પ તર�ક� ન�ધણી

કર� સબંિંધત પ�કારોને તા.ર/૬/ર૦૧પ ની �દુતે હાજર રહ�વા �ણ કરવામા ં આવેલ.  �થમ �દુતે

અરજદાર �ી  રાઠોડ �વુરાજિસ�હ ભરતિસ�હ અને  એ.આર.ટ�.ઓ. કચેર� તરફથી સી.કલાક� હાજર રહ�લા

તથા �ધજન મડંળ તરફથી �ી રમેશભાઇ હાજર રહ�લા.  �દુતે એ.આર.ટ�.ઓ.  કચેર� �વારા ર�ુઆત

કરવામા ં આવેલ ક�,  નામદાર ��ુીમ કોટ�ના �કૂાદા અ�વયે હાઇસીકયોર�ટ� ર����શન નબંર �લેટ

ફાળવવા અને ફ�ટ કરવા કચેર�ના કંપાઉ�ડરમા ંજ�યા ફાળવવામા ંઆવેલ છે. બાક� રહ�તી જ�યા ઉપર

મોટર સાયકલ તેમજ હળવા મોટર વાહનોના ટ��ટ�ગ માટ� ટ��ટ�ગ ��ક બનાવેલ છે,  � પણ કચેર�ના

�ે�ફળની સાર� એવી જ�યા રોક� છે.  ત�ુપરાતં  રોજબરોજ આવતા નવા �વીચ�� તેમજ હળવા મોટર

વાહનોની ન�ધણી, તમામ �કારના �ુના વાહનો�ુ ંર�-ર����શન તેમજ �લુાકાતીઓના વાહનોના પાક�ગ

માટ� અગાઉથી જ�યા ફાળવેલ હોઇ કચેર�ના કંપાઉ�ડમા ં હાલ જ�યા બાક� રહ�તી ન હોઇ વાદ� માટ�

આર.ટ�.ઓ. કચેર� ખાતે જ�યા ફાળવી શકાય તેમ નથી.  ત�ુપરાતં કંપાઉ�ડમા ંબાક� રહ�તી જ�યા ઉપર

��ૃોના વાવેતર માટ� જ�યાની ફાળવણી કરવાની પણ બાક� હોઇ અરજદારને આ હ�� ુમાટ� જ�યા ફાળવી

શકાય તેમ નથી.  �ધજન મડંળતરફથી મૌ�ખક ર�તે અરજદારને જ�યા ફાળવવા માટ� ર�ુઆત કર�

તેઓને  તક મળશે તો સ�ંથા તેઓને યો�ય મદદ �રૂ� પડશે તેમ જણાવેલ.. અરજદારની ર�ુઆત પર�વે

હ� �નુઃ િવચારણા કર� કોઇ કાય�વાહ� થઇ શ�તી  હોય તે કરવા અને વ� ુ િવચારણા માટ� �દુત

તા.૯/૬/ર૦૧પ ના રોજ માટ� �લુતવી રાખવામા ંઆવેલ.

૩. તા.૯/૬/ર૦૧પ ના રોજ તમામ પ�કારો હાજર રહ�લા. આર.ટ�.ઓ. તરફથી હ� કોઇ િવચારણા

થયેલ ન હોઇ �નુઃ �દુત તા.૩૦/૬/ર૦૧પ ના રોજ રાખવામા ંઆવેલ. તા.૩૦/૬/ર૦૧પના રોજની �દુતે

એ.આર.ટ�.ઓ.  કચેર� �વારા �ી ક�.વી.  પટ�લ,  એ.આર.ટ�.ઓ.એ �ુબ�ુમા ં ઉપ��થત રહ�  કચેર�ના

કંપાઉ�ડના ફોટો�ાફસ અને કચેર�ના  �બ�ડ�ગના �લાન ર�ુ કર� ર�ુઆત કર�લ ક�, હાલમા ંકાચા-પાકા

લાયસ�સની કામગીર�,  વાહનોના ર����શનની કામગીર�,  મોટર�ગ પ�લીકની કામગીર�,  �લુાકાતીઓ

તથા વાહનોની સ�ંયામા ંથયેલ વધારો વગેર� �યાને લેતા ંઅગાઉ ર�ૂ કર�લ જવાબ �જુબ કંપાઉ�ડમાં



જ�યા આપવી ��ુક�લ છે. આ ઉપરાતં મોટર�ગ ખાતાને વાહનોના ��ુહા સબબ વાહનો ડ�ટ�ઇન કરવાની

સ�ા હોવાથી ડ�ટ�ઇન કર�લ વાહનો  કંપાઉ�ડમા ં રાખવાના હોય છે.  આ સજંોગોમા ંમોટર�ગ પ�લીકના

વાહનોના પાક�ગની જ�યા �બુ જ ઓછ� રહ� છે.  આમ છતા ંતેઓએ કાય�પાલક ઇજનેર, પેટા િવભાગ-ર,

પાટનગર યોજના ભવન, ગાધંીનગરને આ �ગે યો�ય કાય�વાહ� કરવા પ� લખેલ છે. તા.ર૯/પ/ર૦૧૪

ના પ�થી એ.આર.ટ�.ઓ.  કચેર� �વારા પાટનગર યોજના ભવનને પ� લખી વ� ુ ૩૦૦૦ થી ૪૦૦૦

મીટર �ટલી જ�યા ફાળવવા દરખા�ત કર�લ છે, �ની ઉપર પણ કોઇ કાય�વાહ� થયેલ નથી.  ત�ુપરાતં

કચેર�ના તા.૮/ર/ર૦૧૩ અને તા.૧૪/૩/ર૦૧૪ ના પ�થી કચેર�ના �ીમાઇસીસની પાછળ દ��ણ બા�ુમાં

ધ રોડ સાઇડમા ંઆવેલ વનિવભાગની જ�યા પાક�ગ માટ� ફાળવવા િવનતંી કર�લ છે. પરં� ુઆવી કોઇ

જ�યા હ�ુ �ધુી આ કચેર�ને  ફાળવવામા ંઆવેલ નથી. તે જોતા ંઅને આ કચેર�ના કામકાજમા ંદલાલ

�થાને વેગ ન મળે તે હ��થુી પણ આ હ�� ુમાટ� જ�યા ફાળવવી શકય નથી.

૪. અધજંન મડંળ,  અમદાવાદના તા.૮/૬/ર૦૧પ ના પ�થી ર�ુઆત કરવામા ંઆવેલ ક�,  વાહન

�યવહાર કિમ�ર�ી �વારા ��યેક ��લાની આર.ટ�.ઓ. કચેર� ખાતે િવકલાગં �ય�કતને �વરોજગાર મળે

તે હ��થુી ઝેરો� મીશન �કુવા માટ� મ�ૂંર� આપવામા ં આવેલ છે.  ગાધંીનગર કચેર�મા ં  પણ જો

અરજદારને  આ હ�� ુમાટ� જ�યા ફાળવવામા ં આવશે તો �ધજન મડંળ તરફથી અરજદારને �વરોજગાર

ક��� માટ� જ�ુર� સહયોગ આપશે.

પ. ક�સની સમ� બાબતો �યાને લેતા ંઆ ક�સમા ંહક�કત નીચે �જુબ જણાય છે.

(૧) નામદાર ��ુીમકોટ�ના આદ�શ �જુબ વાહનોની હાઇસીકયોર�ટ� નબંર �લેટ બનાવવા,

વાહનો ઉભા રાખવા અને જ�ુર� કાય�વાહ� માટ� એ.આર.ટ�.ઓ.  કચેર� ખાતે તે હ�� ુમાટ� જ�યા

ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 



(ર) સહા.�ા.વા.�ય.અિધકાર�ની કચેર�મા ંરોજ-બ-રોજની કામગીર� �વી ક�, �ાયિવ�ગ ટ��ટ માટ� ટ��ટ�ગ

��ક,  રોજબરોજ આવતા નવા �વીચ�� તેમજ હળવા વાહનોની ન�ધણી માટ� જ�યાની જ��રયાત

રહ� છે તે �જુબ જ�યા ફાળવવામા ંઆવેલ છે.

(૩) તમામ �કારના / તમામ વષ�ના વાહનોના ર�-ઇ�સપેકશન , ન�ધણી  તથા કચેર�ની �લુાકાતે 

આવતા �લુાકાતીઓના વાહનોના પાક�ગ, કમ�ચાર�ઓ અિધકાર�ઓના  વાહનોના પાક�ગ માટ� 

કચેર�ના  કંપાઉ�ડમા ંજ�યા ફાળવવામા ંઆવેલ છે. 

(૪) ગાધંીનગર ખાતે માન.મ�ંી�ીઓ, અિધકાર��ીઓ તેમજ અ�ય વગ�ના �લુાકાતીઓ�ુ ં�માણ �બુ

જ રહ� છે. �ના કારણે વાહનોના પાક�ગ માટ� કંપાઉ�ડમા ંસાર� એવી જ�યા રોકાય છે.

(પ) ગાધંીનગર આર.ટ�.ઓ. કચેર� સમ� રાજયમા ંમોડલ કચેર� બનેલ છે. �ના કારણે કંપાઉ�ડમા ં

તમામ �કારના સલં�ન કામકાજ માટ� જ�યા ફાળવી આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૬) સહા.�ા.વા.�ય.અિધકાર� �વારા  વાહન �યવહાર કિમ�ર�ી �વારા  વનિવભાગ પાસેથી  જ�યા

મેળવવા તથા કાય�પલક ઇજનેર,  પાટનગર યોજના ભવન,  ગાધંીનગરની કચેર� મારફતે  વ�ુ

જ�યા ફાળવવા કરવામા ંઆવેલ દરખા�ત અ�વયે અ�ય સબંિંધત ખાતાઓ તરફથી હ�ુ �ધુી કોઇ

વ� ુ જ�યા ફાળવવામા ં  આવેલ નથી.  �થી �ા.વા.�ય.અિધકાર�,  ગાધંીનગરની કચેર� માટ�

ક�પાઉ�ડમા ંઅ�રૂતી જ�યા છે. 

(૭) અરજદાર િવકલાગં છે અને સહા.�ા.વા.�ય.અિધકાર�ની  કચેર�ના ક�પાઉ�ડમા ંજ ઝેરો� રાખી

કામ કરવા જ�યાની માગંણી કર� છે. 

ઉપરોકત તમામ બાબતો �યાને  લેતા ંઆ ક�સમા ં�ુ ંનીચે �જુબ �કુમ ક�ંુ �.ં

�કુમ 

 સહાયક �ાદ�િશક વાહન �યવહાર અિધકાર��ીની કચેર�,  ગાધંીનગર ખાતે આવેલ કંપાઉ�ડમાં

વાહનોના ર�ટ��ટ�ગ, ટ��ટ�ગ, હાઇસીકયોર�ટ� નબંર �લેટ બનાવવા તથા �લુાકાતીઓના વાહનોના પાક�ગ

િવગેર� કામગીર� માટ� જ�યા ફાળવણી કયા� બાદ કંપાઉ�ડમા ંકોઇ જ�યા બાક� રહ�તી નથી. તે સજંોગોમાં



અરજદારની માગંણી �જુબ સહા. �ા. વા. �ય. અિધકાર�ની કચેર�ના ક�પાઉ�ડમા ં  જ�યા ફાળવી શકાય

તેમ નથી.  અરજદાર �વારા કચેર�ના કંપાઉ�ડની બહાર પોતાની ર�તે �યવ�થા કર� ઝેરો� મશીન �કુ�

�વરોજગાર ઉપાજ�ત કર� શક� છે. આ હ�� ુમાટ� સહા. �ા.વા.�ય. અિધકાર�, ગાધંીનગરની કચેર�મા ંજ�યા

ફાળવવાની ર�ુઆત ઉ�ચત નથી.  સમ� બાબતો �યાને લઇ અરજદારની અર�નો િનકાલ કરવામાં

આવે છે.

(સજંય નદંન)

 કિમશનર. 

�િત,

(૧) �ી રાઠોડ �વુરાજિસ�હ ભરતિસ�હ, ૬૬૭/૧, �યુ��જુન સોસાયટ�, પેથા�રુ, તા.�. ગાધંીનગર.

(ર) સહાયક �ાદ�િશક વાહન �યવહાર અિધકાર��ી, સેકટર-૩ એ ��,ુ ગાધંીનગર.

(૩) રોજગાર �લેસમે�ટ અિધકાર��ી,  �લાઇ�ડ પીપ�સ એસોસીએશન, �ધજન મડંળ, 

 વ�ા�રુ, અમદાવાદ.


