
          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
         વેરા વસિુાત શાખા, સે.ઝોન, 
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         રીકવરી ઝુંબેશ – ૨૦૨૧-૨૨  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

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

      વોર્ષ નું- ૨ 

 જામનગર રોડ ર આળે “સમપણ હોસ્પટ”ના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧૮.૬૦ ાખ રીકળરી   

      વોર્ષ નું- ૪ 

 ાતીપ્ોટ વળપતારમાાં આળે ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૨.૪૫ ાખ રીકળરી  

 જુના મોરફી રોડ ર આળે રહણેાાંક યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૩૦ હજારની રીકળરી  

 કુળાડળા રોડ ર આળે ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૬૨ ાખ રીકળરી  

        વોર્ષ નું- ૭ 

 કોમીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૩૫ ાખ રીકળરી  

 જીમ્મી ટાળરમાાં આળે ૪-કોમીય યવુનટના રૂ. ૭.૨૨ ાખના ફાકી માાંગણા સામ ેસી કરે છે.  

 વોર્ષ નું- ૮ 

 ૧૫૦ ફૂટ રીંગ રોડ ર આળે કોમીય ઉનીતના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૪૫ ાખ રીકળરી  

વોર્ષ નું- ૧૦ 

  “ઇનોળટેીળ પકુ”ના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૪.૫૯ ાખ રીકળરી  

 કાાળડ રોડ ર આળે કોમીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧ ાખ રીકળરી  

      વોર્ષ નું- ૧૩ 

 “અકા પનીચર”ના યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૪ ાખ રીકળરી  

 ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૨.૬૦ ાખ રીકળરી  
 મળડી એરરયામાાં આળે ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૪.૯૩ ાખ રીકળરી  

વોર્ષ નું- ૧૪ 

 “આર.આર.હોટે”ન ેફાકી માાંગણા સામ ેટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આે છે.  

 કેળડાળાડીમાાં કોમીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૦૪ ાખ રીકળરી  

વોર્ષ નું- ૧૫ 

 ૨-ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આે છે.  

 આજી જી.આઇ.ડી.સી.માાં આળે ૨-ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૫૮ ાખ રીકળરી  

      વોર્ષ નું- ૧૮ 
 પળાતી ાકપ મઇેન રોડ ર આળે ૨-ઇન્ડપરીય યવુનટના ફાકી માાંગણા સામ ેરૂ. ૧.૨૫ ાખ રીકળરી  

     
 

 સે.ઝોન દ્વારા ૭ મમલ્કતોને સીિ, તથા ૨ મમલ્કતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીક્વરી રૂ. ૩૨.૫૨  િાખ 

 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા  ૪ મમલ્કતોને સીિ, તથા ૨ મમલ્કતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીક્વરી રૂ. ૬.૦૪ િાખ 

 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા ૫ મમિકતોને સીિ, તથા ૩ મમલ્કતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રીક્વરી રૂ.૭.૨૦ િાખ 

 

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા કુિ- ૧૮ મમલ્કતોને સીિ કરેિ તથા ૭ મમલ્કતોને ટાુંચ જપ્તી નોટીસ તથા રૂ. 
૪૫.૭૬ િાખ રીકવરી કરેિ છે. 

 

આ કામગીરી આસી. મનેજેરશ્રી રાજીળ ગામતેી, મયરુ ખીમસરુીયા, વનરજ વ્યાસ, વળળકે મહતેા તથા તમામ ળોડપ ઓપીસર, તમામ 
ળોડપ ટેક્ષ ઇન્સકે્ટરશ્રીઓ તથા ળોડપ ક્ાકપ દ્વારા આસી. કવમશ્નરશ્રી કગથરા સાહફે, સમીર ધડુક  તથા ળી.એમ.પ્રજાવત ના 
માગપદપન હઠેલ કાયપળાહી કરળામાાં આળી. હા સીીંગ અન ેરીકળરીની કામગીરી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                              રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  


