
રા.મ.ન.પા./વે.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
         વેરા વસિુાત શાખા, સે.ઝોન, 
         તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૩ 

         રીકવરી ઝબેંશ –૨૦૨૨-૨૩  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા કુિ ૧૨- મમલ્કતોને સીિ કરેિ તથા ૩-નળકનેકશન કપાત 
કરેિ તથા ૩૯ -મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ રીકવરી રા.૬૦.૨૯ િાખ રીકવરી 

વષષ ૨૦૨૨-૨૩ ની  રીકવરી ઝબેંશ અંતગષત નીચે મજુબ કાર્ષવાહી કરવામા ંઆવી: 
વોર્ષ ન-ં૨ 

 નતુનપે્રસ યોડ ય આલેર ૭-યનુનટને નોટીસ આેર. તથા યીકલયી રૂ.૧.૩૮ રાખ.  

      વોર્ષ ન-ં ૪ 
 ગોડાઉન યોડ ય ૨-યનુનટને ફાકી ભાાંગણા સાભે સીર કયતા યીકલયી રૂ.૧.૫૦ રાખ.  

 જકાતનાકા ાસે આલેર ૫-યનુનટને નોટીસ આેર.  

વોર્ષ ન-ં૫ 
 યણછોડનગય નલસ્તાયભાાં આલેર ૩-યનુનટને નોટીસ આેર તથા યીકલયી રૂ. ૧.૩૪ રાખ.  

      વોર્ષ ન-ં ૬ 

 શ્રભજીલી સોસામટી ભાાં ૧-ભકાનના ફાકી ભાાંગણા સાભે ન-કનેકળન કાત કયતા યીકલયી રૂ.૭૧,૩૦૦/-  

 ેડક યોડ ય આલેર ૪-યનુનટને નોટીસ આેર.  

વોર્ષ ન-ં૭ 

 ગોંડર યોડ ય “નળલારીક-૫” ભાાં ૧-યનુનટને સીર ભાયતા યીક્લયી રૂ.૨.૦૭ રાખ.  

 ડો. માજ્ઞીક યોડ ય આલેર “ટનનિંગ ોઇન્ટ” ભાાં ૧-યનુનટને સીર ભાયતા યીક્લયી રૂ.૧.૫૭ રાખ.  

 બક્ક્તનગય સ્ટેળન પ્રોટ નલસ્તાયભાાં આલેર “યોમર સ્કેલય” ભાાં ૧-યનુનટને સીર કયતા ૭.૦૧ રાખ.  

 ગોંડર યોડ ય આલેર “સમધૃ્ધધ બલન” ભાાં ૧-યનુનટને સીર કયતા રૂ. ૮૦,૦૦૦/- યીકલયી તથા ૪-યનુનટને નોટીસ 
આેર. 

વોર્ષ ન-ં ૦૮ 
 ાંચલટી ભેઇન યોડ ય આલેર ૫-યનુનટને ટાાંચ જપ્તી નોટીસ આેર તથા યીકલયી રૂ.૨.૮૯ રાખ  

વોર્ષ ન-ં ૦૯ 
 યૈમા ચોકડી ાસે આલેર “ગોકુર એાટટભેંટ” ભાાં ૨-યનુનટને સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૧.૨૬ રાખ.  

 યૈમા યોડ ય ૧-યનુનટને સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૮૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૧ 
 કારાલાડ યોડ ય આલેર ૩-યનુનટને ટાાંચ જપ્તી નોટીસ આેર તથા યીકલયી રૂ.૨.૭૭ રાખ.  

      વોર્ષ ન-ં ૧૩ 
 સમ્રાટ ઇન્ડ. એયીમાભાાં આલેર ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૨.૩૦ રાખ.  

 ઉભાકાાંત ાંડડત ઇન્ડ. એયીમાભાાં આલેર ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૧.૧૫ 
રાખ.  

 ભારૂતી ઇન્ડ. એયીમાભાાં આલેર ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૨.૯૧ રાખ.  

વોર્ષ ન-ં ૧૭ 
 આનાંદનગય કોરોની ભાાં આલેર ૪-યનુનટને ટાાંચ જપ્તી નોટીસ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧.૩૯ રાખ.  

વોર્ષ ન-ં ૧૫ 
 સલોદમ સોસામટીભાાં ૧-ભકાનના ફાકી ભાાંગણા સાભે ન-કનેકળન કાત કયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૬ 



 ગોકુરનગય ભાાં ૧-ભકાનના ફાકી ભાાંગણા સાભે ન-કનેકળન કાતની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૪૭,૬૧૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૮ 
 ગોંડર યોડ ય આલેર ૨-યનુનટ  ના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ..૮.૨૦ રાખ  

              

 સે.ઝોન દ્વારા કુિ -૭ મમલ્કતોને સીિ મારેિ તથા ૧૬-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ આપેિ તથા રીક્વરી 
રા.૧૯.૯૩ િાખ 

 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા કુિ- ૩ મમલ્કતોને સીિ મારેિ તથા ૧૧-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ આપેિ તથા 
રીક્વરી રા.૨૨.૩૪ િાખ 

 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા કુિ – ૨ મમલ્કતોને સીિ મારેિ તથા ૩-નળકનેકશન કપાત કરેિ તથા ૧૨ મમલ્કતોને 
ટાચં જપ્તી નોટીસ આપેિ તથા રીક્વરી રા.૧૮.૦૨ િાખ 

  

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા કુિ ૧૨- મમલ્કતોને સીિ કરેિ તથા ૩-નળકનેકશન કપાત કરેિ 
તથા ૩૯ -મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ રીકવરી રા.૬૦.૨૯ િાખ રીકવરી કરેિ છે. 
આ કાભગીયી આસી. ભેનેજયશ્રી યાજીલ ગાભેતી,ભયયુ ખીભસયુીમા,નલલેક ભહતેા , નનયજ વ્માસ તથા તભાભ લોડટ 
ઓપીસય, તભાભ લોડટ ટેક્ષ ઇન્સેક્ટયશ્રીઓ દ્વાયા આસી.કનભશ્નયશ્રી સભીય ધડુક તથા લી.એભ.પ્રજાનત ના ભાગટદળટન 
હઠે કામટલાહી કયલાભાાં આલી. હાર સીરીંગ અને યીકલયીની કાભગીયી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                              રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

 


