કોર્ટ ઓફ કમમિશનર (મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટેના)
ુ રાત રાજ્ય
ગજ
( Deemed Civil Court) મિકલાંગ ધારો (સમિાન તકો, અમધકારોન ંુ રક્ષણ અનન પ પણ્ટ ભાગાગીદારા) ૧૯૯૫
ભોં્યતળળિ્યન બલોક નં. ૧૬, જુના સળિિાલ્ય, સનકરર-૧૦, ગાંધાગીનગર- ૩૮૨૦૧૦

કટેસ નં. ૫૦૪/૨૦૧૪-૧૫

ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ /
તા.

/ ૦૮/૨૦૧૬

ુ મિોરો કટેસઃસઓ

મિરૂધધ
પ્રમતિાદાઃ(૧)

ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગી,
ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગીનાગી કિનરા,
પ્રતાપનગર, િડોદરા જજ. િડોદરા

(ર)

સરટેશન સમુ પ્રિનરટેિનડિનરશાગી,
રટેલિન સરટેશન પ્રતાપનગર િડોદરા,

(૩)

મસિાગીલ એિન્જીનાગી્યરશાગી,
ડાિાગીઝનલ રટેલિન,
ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગીનાગી કિનરા,
પ્રતાપનગર િડોદરા
ુ ાર મિકલાંગો મિારટે
મિષ્યઃ- મિકલાંગ ધારા-૧૯૯૫નાગી જોગિાઇ અનસ
બનરા્યરફા સમુ િધા પરુ ા પાડિા બાબત.
િડોદરા રટેલિન કડિાગીઝન હસતકના રટેલિન સરટેશનો પર મિકલાંગ ધારા (સમિાન તકો,
ુ ્ટ ભાગાગીદારા)-૧૯૯૫ નાગી કલમિ ૪૪ થાગી ૪૬ મિાં કરા્યનલ
અમધકારોન ુ રક્ષણ અનન પણ
ુ બ કદવ્યાંગ વ્યકકતઓ રટેલિન સરટેશનો પર સરળિતાથાગી પ્રિનશાગી શકટે તન રાતન
જોગિાઇઓ મજ
સગુ મિ્ય સિલતો પ પરા પાડિા બાબતન આ કોર્ટ ધિારા તા.૨૫/૮/૨૦૧૪ ના રોજ

ુ
સઓ
મિોરો કટેસ નં. પ૦૪/૨૦૧૪-૧૫ તરાકટે દાખલ કરા કડિાગીઝનલ મિનનનજરશાગી, િડોદરા
સરટેશન, સમુ પ્રિનરટેિનડિનરશાગી, િડોદરા રટેલિન સરટેશન તથા મસિાગીલ એિન્જીનાગી્યરશાગી, ડાિાગીઝનલ
ુ ાિણાગી રાખિામિાં
રટેલિન સરટેશન, િડોદરાનન પક્ષકાર બનાિાગી તા.૮/૯/૨૦૧૪ ના રોજ સન
આિનલ હતાગી.
ર.

ુ ાિણાગી સમિ્યન રટેલિન કડિાગીઝન તરફથાગી સબંમધત
તા.૮/૯/૨૦૧૪ ના રોજનાગી સન
અમધકારાશાગીઓ મસનાગી્યર કડમિઝન મિનનનજર શાગી પાગી.એ.બનનજ્જી અનન મસમન્યર કડિાગીઝનલ
ુ ાિણાગી દરમ્યાન તનઓએ
એિન્જીનાગી્યર (સાગી.ઓ.) શાગી પ્રદાપ સહા્યાર હાજર રહટેલ. સન
જણાિનલ કટે, િડોદરા રટેલિન સરટેશનના પલનરફોમિ્ટ નં. ૧, ૬ અનન ૭ ઉપર રટેમપનાગી સગિડ
છન . પલનરફોમિ્ટ નં. ર,૩, ૪ અનન પ, લાંબા હોઇ તનમિાં રટેમપનાગી સગિડ નથાગી. રટેલિન સરટેશનો
પર કદવ્યાંગો મિારટે લાગીફરનાગી વ્યિસથા નથાગી. લાગીફરમિાં કટે રટેલિન સરટેશન ઉપર પ્ર્રજાિકુઓ
મિારટે બનઇલ પ્રમતકો અનન શાવ્ય સંકટેતો ઉપલબધ કરા્યનલ નથાગી પલનર ફોમિ્ટ નં . ૧ ઉપર
કદવ્યાંગો મિારટે રોઇલનરનાગી વ્યિસથા છન . િડોદરા સરટેશન ઉપર વહાલિનર અનન સ ટેિરનાગી
સગિડ છન . આંણદ, નકડ્યાદ, ભરૂિ, અંકલનશ્વર અનન ગોધરા જેિા મિોરા સરટેશનો ઉપર
ુ ાિણાગી સમિ્યન
કદવ્યાંગ વ્યકકતઓ મિારટે રોઇલનર અનન રટેમપ છન લાગીફરનાગી વ્યિસથા નથાગી. સન
રટેલિન કડિાગીઝન ધિારા લનળખત સોંગદનામિા
પરુ ાિા રજુ કરટેલ નથાગી. હાજર રહટેલ

કટે મિકલાંગોનન સિલતો અંગન કોઇ લનળખત

અમધકારાશાગીઓ ધિારા સરટેરસ રાપોર્ટ રજુ કરિા

િધ ુ સમિ્ય આપિાનાગી મિાંગણાગી કરિામિાં આિતાં તન મિાિન્ય રાખાગી સરટેરસ રાપોર્ટ રજપ
ુ ાિણાગી રાખિામિાં આિનલ. તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૪ અનન
કરિા મિારટે તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૪નાગી સન
ુ ાિણાગી દરમ્યાન રટેલિન ડાિાગીઝનના કોઇ અમધકારાશાગી
ત્યાર પછાનાગી િખતો િખતનાગી સન
હાજર રહટેલ નથાગી કટે, કદવ્યાંગો મિારટે બનરા્યર ફા િાતાિરણ ઉભ ંુ કરિા કરટેલ
કા્ય્ટિાહાનાગી મિગતો કટે સરટેરસ રાપોર્ટ પણ મિોકલાગી આપનલ આપિામિાં આિનલ નથાગી.

૩.

ભારત સરકારના સામિાજજક િન્યા્ય અનન અમધકારાતા મિંતાલ્ય હટેઠળિના સશકત
ુ મ્ય ભારત અળભ્યાન’’
ભારત મિકલાંગ વ્યકકતઓના સશકમતકરણ મિભાગ ધિારા ’’ સગ
નાગી શરૂઆત કરિામિાં આિનલ છન .
ભારત મિકલાંગો વ્યકકતના અમધકાર ઉપર સંયકુ ત રાષ

૪.

કિનિનિનશન

ઉપર

હસતાક્ષરકતા્ટ દટેશ છન . ય.ુ એન.સાગી.આર.પાગી.ડા.ના અનચુ છન દ-૯ થાગી તમિામિ હસતાક્ષરકતા્ટ
દટેશોમિાં, મિકલાંગ વ્યકકતઓ મિારટે અિન્ય વ્યકકતઓનાગી જેમિ સમિાન આધાર પર  ગામ્ય
ુ ના તથા સંદટેશા વ્યિહારના
અનન શહટેરા મિસતારોમિાં ભાં ભૌમતક િાતાિરણ, પકરિહન, સિ
ુ ઉપા્યોમિાં
સાધનો પરતિન સમળુ િત ઉપા્યો કરિાનાગી જિાબદારા સોંપા્યનલ છન . પ્રસરત
ુ ર તમિામિ સસુ લો,આિાસ, દિાખાના,કા્ય્ટસથળિન સકહત સરકારા ભિનો,
સગુ મિ્યતાના હટેરસ
સાિ્ટજમનક સથળિોઓએ તથા જાહટેર રસતાઓ, પકરિહન અનન

અિન્ય આંતકરક તથા

બાહ્ય સમુ િધાઓ ઉપલબધ કરિાનાગી બાબતોનો સમિાિનશ થા્ય છન . ઇલનક ોમનક સનિા,
ુ મ્યતા ઉભાગી કરિાનો
િનબસાઇર તથા આકસસમિક સનિાઓ સકહતનાગી સનિાઓમિાં સગ
સમિાિનશ થા્ય છન .
૫.

ભારતાગી્ય

મિકલાંગ

ધારો

-

૧૯૯૫નાગી

કલમિ-૪૪

અિનિ્યન

પકરિહનમિાં

ળબનઅળલપતતા, કલમિ–૪પ મિાં રસતા પર ળબનઅળલપતતા અનન ૪૬મિાં બાંધકામિ
ુ બ જોગિાઇ કરિામિાં આિનલ છન .
પ્યા્ટિરણમિાં ળબન અળલપતતા અંગન નાગીિન મજ
૪૪. પકરિહનમિાં અળલપતતાઃપકરિહન ક્ષનતન કા્ય્ટરત એકમિો તનમિનાગી આમથી આર્થિક ક્ષમિતા અનન મિકાસનાગી
મિ્યા્ટદામિાં રહાનન વ્યકકતઓના લાભાથા ખાસ પગલાં ભરાશન.
(એ)

આિાગી વ્યકકતઓનન સરળિ પહોંિનન અનસુ ુ ળિ હો્ય એિાગી રાતન રટેલિન કમપાર્ટમિનિનર,
બસો, િાહણો અનન મિમિાનો બનાિિા.

(બાગી)

રટેલિન કમપર્ટમિનિનરો,િાહણો, મિમિાનો અનન પ્રમતક્ષાલ્યોમિાં એિાગી રાતન સંડાસો
ુ મિતાથાગી ઉપ્યોગ કરા શકટે.
બનાિિાં વહાલિનર િાપરનારાઓ તનનો સગ

૪૫. રસતા પર ળબનઅળલપતતાઃજે તન સરકાર અનન સથામનક સતામિંડળિો તનમિનાગી આમથી આર્થિક ક્ષમિતા અનન મિકાસનાગી
મિ્યા્ટદામિાં રહાનન નાગીિનનાગી સમુ િધાઓ પ પરા પાડશન.
(એ)

દ્રષષરકહન વ્યકકતઓના લાભાથા જાહટેર રસતા ઉપર લાલ બતાગીિાળિા સથળિોએ
શાવ્ય સંકટેતો ઉભા કરાશન.

(બાગી)

વહાલિનર િાપરનારાઓનાગી સરળિ પહોંિ મિારટે ફુરપાથ ઉપર  ઢાળિ અનન ગમત
ધરાડિા મિારટેના અિરોધો બનાિશન.

(સાગી)

અંધજનો અથિા ઓછા દ્રષષરિાળિા વ્યકકતઓ મિારટે ઝાગીબા ક્રોસ્રા ક્રોસીંગનાગી મનશાનાગીઓ
ઉભાગી કરાશન.

(ડા)

અંધજનો અથિા ઓછા દ્રષષરિાળિા વ્યકકતઓ મિારટે રટેલિન પલનરફોમિ્ટનાગી કકનારાએ
કોતરણાગીિાળિા મનશાનાગી કરિાગી.

(ઇ)

મિકલાંગતાના ્યથા્યોગ્ય પ્રમતકો ઘડિા

(એફ) ્યથા્યોગ્ય સથળિોએ િનતિણાગી સ પિક સંકટેતો મ પકિા.
૪૬.

બાંધકામિ પ્યા્ટિરણમિાં ળબનઅળલપતતાઃ-

(એ)

જાહટેર ઇમિારતોમિાં રટેમપ ( ઢાળિ)

(બાગી)

વહાલરિનર િાપરનારઓ મિારટે ્યોગ્ય પ્રકારના સંડાસો.

(સાગી)

એલાગીિનરર કટે લાગીફરમિાં બનઇલ પ્રમતકો અનન શાવ્ય સંકટેતો મ પકિા.

(ડા)

દિાખાનાઓ, પ્રાથમમિક આરોગ્ય કટેિનદ્રો અનન અિન્ય તબાગીબાગી સંભાળિ તનમિજ
ુ િસ્ટન સંસથાઓમિાં રટેમપ ( ઢાળિ)
પન

૬.

’’ સગુ મિ્ય ભારત સશકત ભારત ’’ અળભ્યાન અિનિ્યન ભારત સરકાર ધિારા રટેલિન
ુ મ્યતા ઉભાગી કરિા મિારટે A-1, A તથા B
સરટેશનો ઉપર સગ

શનણાગીના રટેલિન સરટેશનોનન

બનરા્યર ફા તરાકટે પકરિમતી આર્થિત કરિા મિારટે જુલાઇ –૨૦૧૬ અનન અિન્ય શનણાગીના

રટેલિન

ુ ાગીનાગી સમિ્ય મિ્યા્ટદા
સરટેશનોનન બનરા્યર ફા તરાકટે પકરિમતી આર્થિત કરિા મિારટે મિાિ્ટ -૨૦૧૬ સધ
નકકા કરિામિાં આિનલ.
૭.

ભારતાગી્ય મિકલાંગ ધારો- ૧૯૯પ નાગી જોગિાઇ ક્રમિાંકઃ ૪૪ થાગી ૪૬ મિાં કરિામિાં
ુ મ્ય ભારત અળભ્યાનનાગી ઉપરોકત મિાગ્ટદશ્ટક સિ
ુ નાઓ
આિનલ જોગિાઇઓ અનન સગ
ધ્યાનન લઇ િડોદરા રટેલિન સરટેશન અનન િડોદરા રટેલિન કડમિઝન હસતકના તમિામિ રટેલિન

ુ મિતાથાગી અિરજિર કરા
સરટેશનોમિાં મનધારાત સમિ્ય મિ્યા્ટદામિાં કદવ્યાંગ વ્યકકતઓ સગ
ુ ાગી તમિામિ રટેલિન સરટેશનોમિાં રટેમપ,
શકટે તથા તનઓનન તમિામિ સિલતો મિળિા રહટે તન હટેરથ
રટેલ્રા ક્રોસીંગ, વહાલિનરનાગી સિલત, વહાલિનર િાપરનારાઓ મિારટે ્યોગ્ય પ્રકારના સંડાસોના
બાંધકામિ, કદવ્યાંગો મિારટે ખાસ પ્રકારનાગી લાગીફર બનાિિા તથા લાગીફારમિાં બનઇલ પ્રમતકો /
શાવ્ય સંકટેતો મકુ િા, રટેલિનના પલનરફોમિ્ટનાગી કકનારા ઉપર કોતરણાગીનાગી મનશાનાગી કરિાગી,
કદવ્યાંગોનન સરળિતાથાગી કરકારનાગી ઉપલબબધ પલનરફોમિ્ટ ઉપર કદવ્યાંગો મિારટે

ુ ાફર
મસ

ખાનામિાં બનઠક વ્યિસથા, િનઇર્રા ક્રોસીંગ રૂમિ અનન કિનરામિાં તનઓ સરળિતાથાગી પ્રિનશાગી શકટે તનિાગી
વ્યિસથા લાઇર પંખા, જેિાગી સિલતોનો કદવ્યાંગો જાતન ઉપ્યોગ કરા શકટે તથા કિનરામિાં
સરળિતાથાગી કાગળિો િગન રટે આપાગી શકટે તન રાતન ફમની આર્થિિર, લાઇર પંખા િગન રટેનાગી સિલતો
પરુ ા પાડિા, તનઓ ઓનલાઇન કરકાર મિનળિિાગી શકટે તથા જરૂરા મિાકહતાગી જોઇ, િાંિાગી,
મિનળિિાગી તનના આદાન –પ્રદાન કરા શકટે
કા્ય્ટિાહા

તિાગી િનબસાઇર સગુ મિ્ય બનન એિાગી તમિામિ

સતિરટે કરિા મિિારણા કરિા જણાિિામિાં આિન છન . રટેલિન ડામિઝનનન

કદવ્યાંગો મિારટે સગુ મિ્ય બનાિાગી શકા્ય તનિાગી કા્ય્ટિાહા કરિા મિારટે મન્યત એજિનસાગી
મિારફતન

રટેલિન સરટેશનોન ંુ ઓડાર કરાિિા જેિાગી કા્ય્ટિાહા કરિા મિિારણા કરિા પણ

હુકમિ કરિામિાં આિન છન .
ુ હુકમિ સાથન હું કટેસનો મનકાલ કરં ુ  છં .
પ્રસરત
(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર
નકલ રિાનાઃ(૧)

ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગી, ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગીનાગી કિનરા, પ્રતાપનગર
િડોદરા , જજ. િડોદરા તરફ જાણ સારૂ.

(ર)

સરટેશન સમુ પ્રિનરટેિનડિનરશાગી, રટેલિન સરટેશન પ્રતાપનગર િડોદરા, તરફ જાણ સારૂ.

(૩)

મસિાગીલ એિન્જીનાગી્યરશાગી, ડાિાગીઝનલ રટેલિન, ડાિાગીઝનલ રટેલિન મિનનનજરશાગીનાગી કિનરા
પ્રતાપનગર િડોદરા તરફ જાણ સારૂ.

