
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. ૫૪૪/૨૦૧૬ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૮/૨૦૧૬

િાદાઃ  - 
શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.સમિધ્ધાર,
ફલનર નં. બાગી-૨૮ નાબોર્ટ મિહાર,
સેંરઝનમિ્યસ્ટ કોલનજ કોન્ટર પાસન,
નિરંગપરુા, અમિદાિાદ

મિરુધ્ધ 
પ્રમતિાદાઃ  - 
રજજસ્ારશાગી,
ગજુરાત નનશનલ લો યમુનિસ્સીરા,
(જ.એન.એલ.ય.ુ) કોબા,
ગાંધાગીનગર 

મિષ્યઃ- જ.એન.એલ.ય.ુ, રજસ ટ્ેશન ન.ં ૧૨ બાગી એલ.એલ.બાગી.નો પાંચ િષ્ટનો 
 અભ્યાસ ક્રમિ પરુો કરિા બાબત.
 શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.સમિધ્ધાર,
 ફલનર નં. બાગી-૨૮ નાબોર્ટ મિહાર, સેંરઝનમિ્યસ્ટ કોલનજ કોન્ટર પાસન,
 નિરંગપરુા, અમિદાિાદ.

શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.  સમિધ્ધાર ફલનર ન.ં  બાગી-૨૮ નાબોર્ટ મિહાર,  સેંરઝનમિ્યસ્ટ કોલનજ કોન્ટર

પાસન,  નિરંગપરુા,  અમિદાિાદટે તા.૩/૬/૨૦૧૬ નાગી અરજથાગી મિકલાંગ ધારો-૧૯૯૫ અનિ્યન આ

કોર્ટનન ફકર્યાદ કરટેલ. કટેસનાગી મદુત તા.૭/૭/૨૦૧૬ ના રોજ રાખિામિાં આિનલ.

ર. તા.૭/૭/૨૦૧૬ના રોજ મદુતમિાં અરજદારશાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.સમિધ્ધાર અનન તનમિના

િાલાગી શાગી સમિધ્ધાર હાજર રહટેલ તનઓએ નાગીચન મજુબ રજપઆત કરટેલ.

(૧) શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ. સમિધ્ધાર ૭૫ રકા અશકતતા ધરાિન છન , તનઓ જનમિથાગી સાગી.પાગી. છન.

તનઓનન ચાલિામિાં  અનન બોલિામિાં પણ લોકમિોરસ મિકલાંગતાનાગી તકલાગીફ રહટેલ

છન.  Law  નાગી પરાક્ષા-૨૦૧૨નાગી પરાક્ષામિાં અપંગનન ૩ રકા અનામિતનાગી બનઠકમિાં



તનઓ બાગી.એ. એલ.એલ.બાગી.,  કોષ્ટ મિારટે ગજુરાત નનશનલ લો યમુનિસ્સીરામિાં પ્રિનશ

મિળનલ છન.

(ર) પ્રિનશ મિળ્યા બાદ મિકલાંગ ધારો -૧૯૯૫ અનન િખતો િખત યમુનિસ્સીરા અનન

ગ્ાનર કમમિશનનાગી સચુનાઓ હોિા છતાં તનઓનન તન અનિ્યન કોઇ સિલત આપિામિાં

આિનલ નથાગી.

૩.       તનઓનન જુદા જુદા સનમિાગીસરરનાગી પરાક્ષામિાં િધારાના સમિ્ય િયકકલૈપક સમમિક્ષા

લહા્યાિગનરટેનાગી સિલત નહા આપતા તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨  થાગી િખતો-િખત

યમુનિસ્સીરાનન રજપઆત કરટેલ છન.  આમિ છતાં  તનમિનન કોઇ સિલત નહા મિળિાના

કારણન જુદા જુદા સનમિાગીસરર પનપરોમિાં  પાસ થઇ શકટેલ નથાગી.

૪. એલ.એલ.બાગી.નો કોષ્ટ – ૨૦૧૨ થાગી જપલાઇ-  ૨૦૧૭ સધુાગી પ િષ્ટ મિારટે

મન્યત કરા્યનલ છન તનમિાં  તનઓનન િખતો –િખત લાભ આપિામિાં આિનલ ના હો્ય

તનઓ મન્યત તકમિાં સનમિાગીસરર પાસ કરા શક્યા નથાગી.  આ ના કારણન મશુકટેલાગીઓ

અનભુિન છન.  જ ધ્્યાનન લઇ તનમિાં યમુનિસ્સીરા  પાસનથાગી નાગીચન મજુબના હકુમિો

કરિામિાં આિન છન .

(૧) પરાક્ષામિાં ખાસ પ્રકારનાગી સિલતો પરુા પારિાગી.

(ર) પરાક્ષામિાં  િળતરરૂપ સમિ્ય આપિો.

(૩) પ્રોજકર િક્ટ િગનરટે કા્ય્ટમિાં  િયકકલૈપક મુૈ ્યાંકન સિલત પરુા પારિાગી.

(૪) ખાસ સલાહ અનન મિાગ્ટદશ્ટન આપવુ.ં

પ. તનઓનન તા.૧૬/૭/૨૦૧૬  રોજના પૌત્રિથાગી આ કચનરાનાગી મદુતન નાગીચન મજુબનાગી

િધારાનાગી મિાંગણાગીઓ પરતિન  હકુમિો કરિા મિનંતાગી છન .

(૧) તનઓ જુલાઇ-૨૦૧૨ થાગી મિન- ૨૦૧૭ સધુાગી પ િષ્ટના સમિ્યગાળાના એલ.એલ.બાગી.નો કોષ્ટ

પરુો કરિા મિારટે  તક આપિામિાં આિનલ.  જ મિારટે તનઓનન ૬ઠા સનમિાગીસરર સાથન ૯મિાં

સનમિાગીસરરના કલાસમિાં જિા હાજરા આપિામિાં આિન છન તથા ૮ મિાં સનમિાગીસરરમિાં ૧૦ મિાં



સનમિાગીસરરમિાં હાજરા આપિા અનમુિતાગી આપિા પરાક્ષા પાસ કરિા મિારટે પરિાનગાગી

આપિામિાં આિન.

(ર) ૯મિાં સનમિાગીસરરનાગી ૧૦મિાં સનમિાગીસરર સધુાગી પરાક્ષામિાં  િધારાનો સમિ્ય િયકકલૈપક મુૈ ્યાંકન

નાગી સિલત આપિામિાં આિન.  સ સૌમૌત્રિકના િાલાગીનન તનઓનો િખતો િખત પૌત્રિનો જિાબ

આપિામિાં આિનલ છન તનઓનન નહા સાંભળિાનો કોઇ પ્રશ્ન ઉપઉપસસથત થતો નથાગી. 

સમિગ્ બાબતોનન ધ્્યાનન લનતાં  હું નાગીચન મજુબ તારણ ઉપર આવું  છ.ં શાગી સ સૌમૌત્રિક

સમિધ્ધાર ૭૫ રકા મિકલાંગતા ધરાિન છન અનન ગજુરાત નનશનલ લો યમુનિસ્સીરા પ્રિનશ

મિનળિાગી અભ્યાસ કરતાં  ઉમિનદિાર તનઓ હાલમિાં  પ િષ્ટના મન્યત સમિ્યગાળામિાં  તનમિનન

એલ.એલ.બાગી.નાગી સંપણુ્ટ પરાક્ષા પાસ કરા શકટે તનમિ નથાગી,  પરંત ુગજુરાત નનશનલ લો

યમુનિસ્સીરા પ િષ્ટના સમિ્યગાળા ઉપરાંત તનઓનન એલ.એલ.બાગી.નાગી પરાક્ષા પસાર

કરિા સમિ્ય આપિા તય્યાર છન તન સંજોગોમિાં શાગી સયામૌત્રિક એમિ.સમિધ્ધારનાગી રજપઆત

યમુનિસ્સીરાના મનમત-મન્યમિો મજુબ ્યોગ્ય જિાબદારા જ ધ્્યાનન લઇ હું નાગીચન મજુબનો

હકુમિ કરંુ  છં .

હકુમિ 

શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.  સમિધ્ધાર,  ગજુરાત નનશનલ લો યમુનિસ્સીરા તનઓનન

તા.૩/૬/૨૦૧૬નાગી રજપઆત અનિ્યન મન્યમિોનસુાર ભલામિણ કરા નાગીમત-મન્યમિો અનન

યમુનિસ્સીરા ગ્ાનર કમમિશન ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારો િખતો િખત રજપઆત અનિ્યન

્યોગ્ય કા્ય્ટિાહા કરિામિાં આિન છન . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ  - 
(૧) શાગી સ સૌમૌત્રિક એમિ.સમિધ્ધાર, ફલનર નં. બાગી-૨૮ નાબોર્ટ મિહાર, સેંરઝનમિ્યસ્ટ કોલનજ કોન્ટર પાસન, 
     નિરંગપરુા, અમિદાિાદ
(ર) રજજસ્ારશાગી, ગજુરાત નનશનલ લો યમુનિસ્સીરા, (જ.એન.એલ.ય.ુ) કોબા, ગાંધાગીનગર 



 


