
          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
         વેરા વસિુાત શાખા, સે.ઝોન, 
         તા. ૧૫/૦૧/૨૦૨૨ 

         રીકવરી ઝુંબેશ – ૨૦૨૧-૨૨  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

             વષષ ૨૦૨૧-૨૨ ની  રીકવરી ઝુંબેશ અંતગષત નીચે મજુબ કાર્ષવાહી કરવામાું આવી: 
      

      વોર્ષ નું- ૫ 
 ેડક રોડ ર આળે કોમીય ૨-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૧.૧૪ ાખની રીકળરી  

 ેડક રોડ ર આચે ૨-કોમીય યનુનટને ફાકી માાંગણા સામે સી કરે છે.  

      વોર્ષ નું- ૬ 
 માાંડા ડુાંગર નળસ્તારમાાં ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૫૦ હજારની રીકળરી  

 ેડક રોડ ર આળે કોમીય ૬-યનુનટને ફાકી માાંગણા સામે સી કરે છે.  

 ક્તત ઇન્ડસ્રીય એરરયામાાં આળે ઇન્ડસ્રીય યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૩ ાખ રીકળરી  

      વોર્ષ નું- ૭ 
 પ્રમખુ સ્ળામી આકેડમાાં ાાંચમે માલ ૨-કોમીય યનુનટને ફાકી માાંગણા સામે સી કરે છે.  

 યાજ્ઞીક રોડ ર આળે “તારા જળેર”ના ૩ યનુનટને ફાકી માાંગણા સામે સી કરે છે.  

      વોર્ષ નું- ૮ 
 અમીન રોડ ર આળે ૨-રહણેાાંક યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૨.૨૦ ાખ રીકળરી  

      વોર્ષ નું- ૯ 
 ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ ર આળે ૨-કોમીય યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૧.૧૨ ાખ રીકળરી  

      વોર્ષ નું- ૧૭ 
 મોમાઇ હોના ફાકી માાંગણા સામે રૂ. ૧.૬૫ ાખ રીકળરી  

           
 

 સે.ઝોન દ્વારા ૫-મમિકતોને સીિ તથા ૮ મમિકતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીકવરી રૂ. ૬.૧૫  િાખ 

 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા ૨-મમિકતોને સીિ તથા ૩-મમિકતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીકવરી રૂ. ૩.૩૨  િાખ 

 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા ૮-મમિકતોને સીિ તથા ૩-મમિકતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીકવરી રૂ. ૪.૬૩ િાખ 

 
 

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા કુિ દ્વારા કુિ- ૧૫ મમલ્કતોને સીિ કરેિ તથા ૧૪ મમલ્કતોને ટાુંચ 
જપ્તી નોટીસ તથા રૂ. ૧૪.૧૦ િાખ રીકવરી કરેિ છે. 

 

આ કામગીરી આસી. મેનેજરશ્રી રાજીળ ગામેતી, મયરુ ખીમસરુીયા, નનરજ વ્યાસ, નળળેક મહતેા તથા તમામ ળોડડ 
ઓપીસર, તમામ ળોડડ ટેક્ષ ઇન્સેતટરશ્રીઓ તથા ળોડડ તાકડ દ્વારા આસી. કનમશ્નરશ્રી કગથરા સાહફે, સમીર ધડુક  
તથા ળી.એમ.પ્રજાનત ના માગડદડન હઠેલ કાયડળાહી કરળામાાં આળી. હા સીીંગ અને રીકળરીની કામગીરી ચાલ ુ
છે. 
 

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                              રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  


