
SGSTની કાર્યવાહી: સાસણ ગીર ખાતનેા રીસોર્ટ-હોર્લના સ્થળોએ સર્યની 
કાર્યવાહી 

રૂ.૧૧.૯૮ કરોડના વ્ર્વહારો ઉપર ટેક્ષનુ ર્ોગ્ર્ રીતે કમ્પલાઇંસ નહી કરતા  

રૂ. ૨.૧૪ કરોડની વસુલાત 
તા.૧૦/૦૬/૨૦૨૨ 

અમદાવાદ.  

સ્ટેટ જીએસટી વવભાગ દ્વારા સમંર્ાતરે જુદી-જુદી કમોડીટી તેમજ સવવયસીસમાં વસસ્ટમ  
બેઝડ એનાલીસીસ તેમજ માકેટ ઇન્ટેલીજસં આધારીત ટેક્ષનુ ર્ોગ્ર્ રીતે કમ્પલાઇંસ કરવામાં 

આવે છે કે કેમ તે જોવામાં આવે છે. જનેા ભાગરૂપ તાજતેરમા સાસણ ગીરના હોટલ-રીસોટયના 
વ્ર્વસાર્ સાથ ેસંકળાર્ેલા  25 થી વધુ સ્થળોએ તથા આ હોટલ-રીસોટય નુ બુકીંગનુ કામ કરતા 

બે બુકીંગ એજન્ટ (રાઇજીંગ ગુજરાત ટૂસય તથા એ ટૂ ઝેડ હોલીડેસ, અમદાવાદ)ના સ્થળોએ 
તપાસની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ. નીર્ે મુજબના હોટલ / રીસોટય  સ્થળોએ ટેક્ષ 

કમ્પલાઇંસ બાબતે સઘન ર્કાસણીની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ.આ સ્થળ-તપાસની  

કાર્યવાહીમાં આવરી લેવાર્ેલ વેપારીઓની ર્ાદી નીર્ે મુજબ છે. 

 

અન.ુક્ર્મ નંબર  રીસોર્ટના નામ 

૧ ધ ગીર રીસોટય  /  લીબાક્ષ હોટલ્સ એન્ડ રરસોટય  

૨ ગીર બડીંગ લોજ 

૩ જગીરા અનંતા ઇલાઇટ 

૪ કેરીના રીટર ીટ રીસોટય  

૫ ગીર પ્રાઇડ રીસોટય  

૬ આરામનેસ ગીર નેશનલપાકય  

૭ અમીધારા સ્ટે 

૮ સ્ટવલિંગ રુદ્રા ગીર 

૯ દક્ષ રીસોટય   

૧૦ સાવજ રીસોટય  

૧૧ સુખસાગર ગીર રીસોટય  

૧૨ કંજ ગીર લાર્ન રીસોટય  

૧૩ લાર્ન સફારી કેમ્પ 

૧૪ અમીધારા રીસોટય  



૧૫ ધ કમ્ફટય  એટ ગીર રરસોટય  

૧૬ રન રાઈડસય  

૧૭ ધ પોસ્ટ કાડય  
 

            મુખ્ર્ત્વે ઉપર દશાયવેલ મુજબના હોટલ/રીસોટય  તેમજ બુકીંગ સાથ ે સંકળાર્ેલ 
એજન્સીના સ્થળોને પણ આવરી લેવાર્ેલ. તપાસની કાર્યવાહી દરમ્ર્ાન ધ્ર્ાને આવેલ કે 

ઘટાડાવાપાત્ર થતી વેરાશાખ ન ઘટાડેલ હોર્, રૂમના ટેરીફ ઓછા દશાયવી માફી બતાવવા કે 

ઓછા ટેકસ સ્લેબમા ંવેરો ભરવો, કમ્પોઝીટ સપ્લાર્ન ુખોટુ અથયઘટન, પુરી પાડેલ સવવયસની 

રહસાબોમાં નૌંધ ન કરવી વવગેરે જવેા મુદ્દાઓ ધ્ર્ાને આવેલ.આ મુદ્દાઓ પરત્વે જવાબદારી અદા 

ન કરેલ હોર્ તેવ ુરૂ.૧૧.૯૮ કરોડનુ ટનયઓવર શોધવામાં આવેલ. વેરો,વ્ર્ાજ અન ેદંડ સરહત 
કુલ રૂ. ૩.૦૪  કરોડની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવેલ.જ ેપૈકી રૂ. ૨.૧૪ કરોડની વસુલાત 
થર્ેલ છે અન ેબાકી વસુલાતની કાર્યવાહી ર્ાલુમાં છે. વધુ ર્કાસણી અથ ે(લોડ્સ વવશાલ ગ્રીન 
વુડ અન ેધ ગીર રીસોટય  ) સ્થળેથી ડેટા/ સારહત્ર્ જપ્ત કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં આ કેસોમાં 

વધુ ર્કાસણીની કાર્યવાહી ર્ાલુમા ં છે. આમ, ઉપરોક્ત ર્કાસણી બાદ ભરવાપાત્ર વેરાની 
રકમમાં વધારો થવાની શકર્તા છે.  

           
 


