
રા.મ.ન.ા./ળે.ળ./શે.ઝોન/જા.ન.ં          રાજકોટ મષાનગરાલકા 
         ળેરા ળસુાત ાખા, શે.ઝોન, 
         તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૩ 

         રીકળરી ઝબેં –૨૦૨૨-૨૩  

                     શળારે ૧૨:૦૦ કાકે 

આજ રોજ ળેરા-ળસુાત ાખા દ્વારા કુ ૧૬- મમલ્કતોને શી કરે તથા 
૨-નલકનેકન કાત તથા ૪૮-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીશ, રા.૫૭.૫૨ 

ાખ રીકળરી: આજ દદન સધુીની કુ આળક:- ૨૭૩.૪૦ કરોડ 
             ળવષ ૨૦૨૨-૨૩ ની  રીકળરી ઝબેં અંતગષત નીચે મજુબ કાયષળાષી કરળામા ંઆળી: 

ળોડષ ન-ં ૨ 
 શ્રોપ યોડ ય આલેર ૩-યનુનટ સીર.  
 જલાહય યોડ ય આલેર ૪- યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

 એયોટટ યોડ ય આલેર ૨-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૫૦૦૦૦/-  

ળોડષ ન-ં ૩ 
 જાભનગય યોડ ય આલેર ૫-યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

 ભાધાય ચોકડી ાસે આલેર ૧- યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૪ 
 ભધલુન ાકટ ભેઇન યોડ ય ૨-ભકાનના ફાકી ભાાંગણા સાભે ન-કનેકળન કાત કયતા યીકલયી રૂ.૧.૯૦ રાખ.  

ળોડષ ન-ં ૫ 
 યણછોડનગય સોસામટીભા ૪-યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૬ 

 કફીય યોડ ય આલેર ૩-યનુનટને ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૭ 

 ટાગોય યોડ યા આલેર ૧- યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૩૫૦૦૦/-  

 દદગ્વલજમ ભેઇન યોડ ય ૧- યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૨.૧૨ રાખ.  

ળોડષ ન-ં ૦૮ 

 યૈમા યોડ ય આલેર ૪-યનુનટને ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૦૯ 

 સાધલુસલાણી યોડ ય આલેર ૨-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કમટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૮૦૦૦૦/-  

ળોડષ ન-ં ૧૧ 

 નાના ભોલા યોડ ય આલેર ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કમટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૧.૦૦ રાખ.  

 ૮૦ પીટ યોડ ય આલેર ૫- યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ સાભે યીકલયી રૂ.૮૦૦૦૦/-  

ળોડષ ન-ં ૧૨ 

 બદકતનગય સોસામટીભાાં ૩-યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૧૩ 

 ઉભાકાાંત યોડ ય આલેર ૫-યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

 ગોકુરનગયભાાં ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૬૦૦૦૦/-  

ળોડષ ન-ં ૧૫ 

 કોઠાયીમા ભેઇન યોડ ય આલેર ૩-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૨.૦૬ રાખ.  

 આજી લસાહત ઓદ્યોગગક નલસ્તાયભાાં ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા સાભે સીરની કામટલાહી કયતા યીકલયી રૂ.૮૦૦૦૦/-  



ળોડષ ન-ં ૧૬ 
 કોઠાયીમા યોડ ય આલેર ૩- યનુનટ ટાાંચ જપ્તીની નોટીસ આેર.  

ળોડષ ન-ં ૧૮ 

 ઢેફય યોડ ય આલેર ૨-યનુનટની નોટીસ સાભે યીકલયી રૂ.૨.૧૫ રાખ.  

 યસધાયા ઇન્ડ એયીમાભાાં ૭- યનુનટની નોટીસ સાભે યીકલયી રૂ.૬.૭૬ રાખ.  

 “One Time Instalment Scheme” ના રજીસ્ટ્રેનની અંમતમ તારીખ. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ ષોય, ળધમુા ં
ળધ ુકરદાતાઓને આ યોજનાનો ાભ ેળા અનરુોધ કરળામા ંઆળે છે 

   

 શે.ઝોન દ્વારા કુ -૯ મમલ્કતોને શી મારે તથા ૧૫ મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીશ આે તથા રીક્ળરી 
રા.૨૧.૪૫ ાખ 

 ળેસ્ટ્ટ ઝોન દ્વારા કુ-૩ મમલ્કતોને શી મારે તથા ૧૨- મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીશ આે તથા 
રીક્ળરી રા.૧૪.૮૦ ાખ 

 ઇસ્ટ્ટ ઝોન દ્વારા કુ-૪ મમલ્કતોને શી મારે તથા ૨-નલકનેકન કાત તથા ૨૧-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી 
નોટીશ આે તથા રીક્ળરી રા.૨૧.૨૭ ાખ 

 

 આજ રોજ ળેરા-ળસુાત ાખા દ્વારા કુ ૧૬- મમલ્કતોને શી કરે તથા ૨-નલકનેકન કાત તથા ૪૮-
મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીશ રીકળરી રા.૫૭.૫૨ ાખ રીકળરી કરે છે.   

 

 આજ દદન સધુીની કુ આળક:- ૨૭૩.૪૦ કરોડ  
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.  

 

                                                                                              આશી.મેનેજર(ટેક્શ) 
                                                                                              રાજકોટ મષાનગરાલકા  

 


