રાજકોટ મહાનગરપા લકા
(વેરા વ ૂલાત શાખા)
ધી બો બે

હર નો ટસ

િુ નિસપલ કોપ રશન અિધિનયમ – ૧૯૪૯ ના પ રિશ ટ “એ” ના

ોિવ સયલ

ુ બ
જ

કરણ-૮ કરને લગતા િનયમોના િનયમ નં-૯ તથા ૧૩ થી ૧૬
િમલકતની સને.૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના વષ માટની િમ કત વેરા
(૧)

આ

ગે ની

િુ નિસપલ હદમાં આવેલ

હર નો ટસ.

હર નોટ સથી સંબધ
ં કતા તમામ ય તઓને જણાવવામાં આવે છે ક રાજકોટ મહાનગરપા લકા

િવ તારમાં આવેલ િમલકતોની િમલકત વેરાની ગણતર કો

ટુ ર ડટા સને.૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની સાલ

માટ તૈયાર કરલ છે તે આકારણી ડટાની િવગત રાજકોટ મહાનગરપા લકાની ઇ ટ ઝોન, સે
ુ ાત શાખા તથા વોડની
અને વે ટ ઝોન કચેર ખાતેની વેરા વ લ
ટુ ર પરથી નીચે પારા-(૨)માં જણાવેલ

કો

લ ઝોન

ુ ય વોડઓ ફસોમાં

ુ ત દર યાન િમલકતના મા લક અથવા ભોગવટો
દ

કરનાર હોવાનો દાવો કરતા હોય તેવી ય ત અથવા એવી ય તઓના કોઇપણ અિધ ૃત
મા હતી જોઇ શકશે તેમજ તે માંથી વગર કમતે, કો
(૨)

ઉપર જણાવેલ િમલકતોના િમ કત વેરા ર

ટરમાં વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ દર યાન દાખલ કરવામાં

કાર બાબતનો

ભરવા સા જવાબદાર ય તના નામનો
નામના

િમલકત દ ઠ અલાયદ

ુ ારો અથવા
ધ

ુ ારો અથવા દાખલ કરવામાં આવેલ કર
ધ

ુ ારો અથવા દાખલ કરવામાં આવેલ ભોગવટો કરનારના
ધ

ુ ારા િવ ધ વાંધાઓ અને કારણો દશાવતી લે ખત અર
ધ

૧૫/૦૭/૨૦૧૯ થી તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯

િતિનિધ

ટુ રાઇઝડ નકલ મેળવી શકશે.

આવેલ નવીન ન ધ અથવા દાખલ કરવામાં આવેલ િમલકત વેરાની ગણતર નો
દાખલ કરલ િમલકતના ઉપયોગના

આવેલ

આ નો ટસ

િસ ધ થયાની તા.

ુ ીમાં કચેર નાં કામકાજના સમય દર યાન તે બાબતે
ધ

લે ખત/ઓનલાઇન વાંધા અર

પ ટ કારણો જણાવી, સંબિં ધત ઝોન

ુ ાત શાખા/ ુ ય વોડ ઓ ફસોમાં કિમશનર ી, રાજકોટ મહાનગરપા લકાને
ઓફ સની વેરા વ લ
ઉ ે શીને ર ુ કરવા આથી

ુ ના આપવામાં આવે છે ,
ચ

લે ખત/ઓનલાઇન વાંધા અર

નહ આવે તો તેમને ઉપર પારા-(૧)માં જણા યા

પ કમાં કરલ ન ધ

મના તરફથી આ

ુ તની
દ

દર

માણે િમ કત વેરા

ગે વાંધો નથી તેમ ગણવામાં આવશે તેમજ તે િમલકત ઉપર લે વાના થતાં કર

ુ કરવાની કાયવાહ કરવામાં આવશે.
કાયદસર ર તે આકાર વ લ
(૩)

અરજદારોને નવા વેરા બલ મળે લ નથી તે વા અરજદારોએ

ુ ના વેરા બલ સાથે લગત વોડ

ઓ ફસે સંપક કરવાનો રહશે તથા ન ુ વેરા બલ અલગ િમ કત નંબર ક નામથી મળે લ હોય તેવા
અરજદારોએ

ુ ના અને નવા વેરા બલ સાથે લગત વોડ ઓ ફસ ક ઝોન ઓ ફસે બ સંપક કરવાનો

રહશે.
(સહ ) બ છાનીિધ પાની
કિમ ર
રાજકોટ મહાનગરપા લકા
ન ધ :ુ ાત શાખાના કો
ટુ રમાં જોઇ શકાશે.
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