
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. ૫૩૮/૨૦૧૬ ક્રમિાંક કમમિ/અપગ/૨૦૧૬-૧૭ / 
તા.     /૦૮/૨૦૧૬

િાદાઃ  - 
છાપા આરાફહસુનન અબ્ુલસતાર,
પ ગ ગા જમાના સ્લોસાયટી,
દાણીબીમડા અમદાવાદ

મિરુધધ 
પ્રમતિાદાઃ  - 
(૧) આર.રા.ઓ. અમધકારાશાગી,

આર.ટી.ઓ. અધધકારીશીની કિયેરી,
અમદાવાદ

(ર) મિદદનાગીશ િનર કમમિશનરશાગી,
િનર કમમિશનરશાગીનાગી કચનરા,
વાળણજય વયેરા ભવન,
આશમ ર્લોડ, અમદાવાદ

મિષ્યઃ-  િાહનનો િનર રટેક્ષ ન સિાગીકારિા  બા બત.
   અરજદારશાગી છાપા આરાફ હસુનન અબ્ુલ સતાર

શી છીપા આરીફહસુયેન અબઅુબસતારતારે તા. ૨૨/૦૩/૨૦૧૬ ની અરજીથી રજજઆત

કરતારેબ છયે કતારે,  તયેઓની રાજીવ ગા ધી ફાઉનડતારેશન,  નવી દદલલી મારફતયે સપયેેશયબ દડડિઝાઇન

વલીકબ મલતારેનના ર્લોડીય્લો સયુટર વીથ ડીસયેબબ મ્લોડીફતારેકશન કીટ તા.૨૨/૮/૨૦૧૬ ના ર્લોજ

મળિયેબ છયે.

ર. પ્રસરતુ સયુટર તયેઓનયે રાજીવ ગા ધી  ફાઉનડતારેશન ેશન ધવારા મફતમા  મળિયેબ છયે તયેઓએ

નવી દદલલી ખાતયે આર.ટી.ઓ.  ટતારેક્ષ પયેટતારે રા.૫૦૪૮/-  ભરતારેબ છયે.  પ્રસરતુ વાલન તયેઓ



અમદાવાદ બાવતા તા.૭/૯/૧૫ના ર્લોજ વસાબ આર.ટી.ઓ અધધકારીનયે મળિીનયે

રજીસ ત્ારેશન ફી ર.  ૩૨૦/-  ભરતારેબ છયે.  તા.૮/૯/૧૫ના ર્લોજ બી.ટી.એ.  તરીકતારે બયેવાતી ફી

રા.૧૫૦/- તથા ન બર પબયેટના ર.૧૫૦/- ભરતારેબ છયે તયેમ છતા  આર.ટી.ઓ. ઓદફસ ેશન ધવારા

તયેમનયે વાલન ન બર ફાળિવયેબ નથી,  જેના સ દભ્ભમા  આ કિયેરીનયે તા.૨૨/૩/૨૦૧૬ થી

અરજી કરતા   ફદરયાદ કતારેસ ન .  પ૩૮/૨૦૧૬ તરીકતારે નોંધણી કરી તા.૧૨/૩/૨૦૧૬ના

ર્લોજ મદુત રાખવામા  આવયેબ. મદુતયે વાદી અનયે પ્રધતવાદી આર.ટી.ઓ. કિયેરી તરફથી શી

જી.જે.ચડુાસમા મ્લોટર વાલન ધનરીક્ષક વસાબ લાજર રલતારેબ.

૩. સયેન્બ ગવમગવર્મેનટમા  વયેટ ૧ર ટકા છયે અનયે ગજુરાતમા  ૧પ ટકા છયે જેના કારણયે ૩

ટકાન્લો તફાવતન્લો વયેટ ભરવા તૈયાર છયે,  પર ર ુ વયેટનુ  િબન બેંક ેશન ધવારા સવીકારવામા 

આવર ુ નથી.  વયેટ કધમશનરશીની ઓદફસમા  વયેટ સવીકારવાની ના પાડતા  આર.ટી.ઓ.

અધધકારીશી ેશન ધવારા એવ ુ કલતારેવામા  આવ  ુ કતારે વયેટ નદલ ભરાય ય તયા  સધુી ફાઇબ આગળિ

િાબશયે નલી જેના કારણયે અમનયે મેુશકતારેબી પડતા આ ક્લોટ્ભ ેશન ધવારા ધનરાકરણ કરવામા  આવયે

તયેવી શી શયેખયે રજજઆત કરતારેબ.

૪. મ્લોટર વાલન ધનરીક્ષકશીએ મદુત દરદરમયાન  જણાવયેબ કતારે આરીફ હસુયેન શયેખનયે વયેટ

ટતારેક્ષની તફાવતની રકમ બેંકમા  ભરવા માટતારે ફ્લોમ્ભ ભરવા તથા વયેટ ટતારેક્ષ કિયેરીની  કાય્ભવાલી

કરાવી આપશયે.જે ેશન ધયાનયે બઇ લવયે પછી ૧૦ દદવસની પનુુનઃ મદુત આપી તા.૨૨/૩/૨૦૧૬

ના ર્લોજ મદુત રાખવામા  આવયેબ. તા.૨૨/૩/૨૦૧૬ ના ર્લોજ  અરજદાર અનયે પ્રધતવાદી

લાજર રલતારેબ નથી.  પનુુનઃ તા.૨૮/૬/૨૦૧૬ ના ર્લોજ મદુતયે પ્રધતવાદી લાજર રલતારેબ નથી

જેથી વયેટ કધમશનરશી અમદાવાદનયે લાજર રલતારેવા જણાવવામા  આવયેબ. તા.૧૨/૭/૨૦૧૬

ની મદુતયે શી આરીફ હસુયેન ેશન ધવારા જણાવવામા  આવયેબ કતારે, તયેઓ વયેટ ઓદફસમા  વયેટ ભરવા

ગયા લતા  પર ર ુતયેઓન્લો  વયેટ ટતારેક્ષ સવીકારવામા  આવયેબ નથી. જેના કારણયે જેના કારણયે

વાલનનુ  રજીસ ત્ારેશન થઇ શકતારેબ ન લરુ .



પ. તા.૧૨/૭/૨૦૧૬  અનયે તા.૨૭/૬/૨૦૧૬ની મદુત દરદરમયાન વાણીજય વયેરા

કધમશનરશીની કિયેરી તરફથી શી મધનષયુમાર જ્લોષી લાજર રલતારેબ તયેઓએ જણાવયેબ કતારે,

અરજદારતારે વયેટ તફાવતની રકમ ભરી દીધયેબ છયે. જેથી અરજદાર ના વાલનનુ  રજીસ ત્ારેશન

થઇ ગયયેબ છયે તયે સ જ્લોગ્લોમા  આ બાબતયે લવયે ધવશયેષ કાય્ભવાલી કરવાની રલતારેતી નથી.

૬ ઉપર્લોકત લકીકતયે પ્રસરતુ કતારેસમા   હુ  નીિયેના તારણ ઉપર આવુ   છ  અરજદારશી

આરીફ હસુયેન દદવયા ગ છયે.  જ્લો તયે સમયયે વાળણજય વયેરા ધનરીક્ષક,  વયેટ કિયેરી ેશન ધવારા

માગ્ભદશ્ભન આપયેબ લ્લોત ત્લો,  તયેઓ તફાવતની રકમ ભરી શકાયા લ્લોત અનયે તયેઓ

સમય સર વાલનનુ   રજીસ ત્ારેશન કરાવી વાલનન્લો ઉપય્લોગ કરી શકયા લ્લોત પર ર ુવયેટ ટતારેક્ષ

કિયેરી અનયે આર.ટી.ઓ.  કિયેરી તરફથી અરજદારનયે સલય્લોગ નલીં મળિતા અરજદારનયે

લતારેરાન થવુ  પડતારેબ છયે. જે ેશન ધયાનયે બઇ  હુ  નીિયે મજુબન્લો હકુમ કર  છ .

હકુમ

છીપા આરીફહસુયેન અબઅુબસતારની તા.  ૨૨/૩/૨૦૧૬  ની રજજઆત અનવયયે

વાળણજય વયેરા કિયેરી,  તરફથી વયેટ ટતારેક્ષની તફાવતની રકમ સવીકારવા જરરી કાય્ભવાલી

કરવામા  આવયેબ છયે અનયે તયે અનવયયે લવયે આર.ટી.ઓ. કિયેરી અમદાવાદ ેશન ધવારા વાલનન્લો

રજીસ ત્ારેશન ન બર ઇસ  ુકરવામા  આવયેબ છયે. જેથી લવયે તયેઓની ક્લોઇ ફદરયાદ રલતારેતી ન લ્લોઇ,

તયેઓની અરજીન્લો ધનકાબ  કરવામા  આવયે છયે. 

પ્રસરતુ હકુમ સાથયે હુ  કતારેસન્લો ધનકાબ કર  છ . 

(સંજ્ય નંદન)
કમમિશનર

નકલ રિાનાઃ  -
(૧) છીપા આરીફહસુયેન અબઅુબસતાર, પ ગ ગા જમાના સ્લોસાયટી, દાણીબીમડા અમદાવાદ
(ર) આર.ટી.ઓ. અધધકારીશી, આર.ટી.ઓ. અધધકારીશીની કિયેરી, અમદાવાદ
(૩) મદદનીશ વયેટ કધમશનરશી, વયેટ કધમશનરશીની કિયેરી, વાળણજય વયેરા ભવન, આશમ ર્લોડ, 
    અમદાવાદ


