
રા.મ.ન.ા./વે.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં          રાજકોટ મહાનગરાલકા 
         વેરા વસુાત શાખા, સે.ઝોન, 
         તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૩ 

         રીકવરી ઝબેંશ –૨૦૨૨-૨૩  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કાકે 

આજ રોજ વેરા-વસુાત શાખા દ્વારા કુ ૨૧- મમલ્કતોને સી કરે 
૪૯-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ, રા.૬૯.૭૩ ાખ રીકવરી 

 
             વષષ ૨૦૨૨-૨૩ ની  રીકવરી ઝબેંશ અંતગષત નીચે મજુબ કાયષવાહી કરવામા ંઆવી: 

વોર્ષ ન-ં ૨ 
 ફૂછાફ ચોક ાસે આળે “સ્ટાર પ્લ્ઝા” માાં ૨-યનુનટ સી.  

વોર્ષ ન-ં ૩ 
 જામનગર રોડ ર આળે ગાાંધી સોસાયટીમાાં ૮-યનુનટ ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે.  

વોર્ષ ન-ં ૫ 
 ેડક રોડ ર આળે ૪-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે સીની કાયયળાહી કરતા રીકળરી રૂ.૧.૬૧ ાખ  

વોર્ષ ન-ં ૬ 

 સાંત કફીર રોડ ર આળે ૩-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે સીની કાયયળાહી કરતા રીકળરી રૂ.૧.૪૦ ાખ  

વોર્ષ ન-ં ૦૯ 

 રૈયા રોડ ર આળે ૪-યનુનટને ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે.  

વોર્ષ ન-ં ૧૧ 

 જીળરાજ ાકય નળસ્તારમાાં ૧૪-યનુનટને નોટીસ આતા રીકળરી રૂ.૨.૦૦ ાખ.  

વોર્ષ ન-ં ૧૨ 

 મળડી ફાયાસ ાસે આળે ૨-યનુનટ સી કરતા રીકળરી રૂ.૨.૨૫ ાખ  

વોર્ષ ન-ં ૧૩ 



 ઉમાકાાંત ાંડડત ઉઘોગ નગરમાાં આળે ૫-યનુનટ ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે.  

વોર્ષ ન-ં ૧૪ 

 સોરડિયાળાડી નળસ્તારમાાં આળે ૫-યનુનટ ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે.  

વોર્ષ ન-ં ૧૫ 

 રાધામીરા ઇન્ડ. એરીયામાાં આળે ૨-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે સીની કાયયળાહી કરતા રીકળરી રૂ.૩.૧૯ ાખ.  

 શ્રીહરી ઇન્ડ. એરીયામાાં આળે ૩-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે સીની કાયયળાહી કરતા રીકળરી રૂ.૨.૦૧ ાખ.  

વોર્ષ ન-ં ૧૬ 
 કેદારનાથ સોસા. મા આળે ૪-યનુનટ ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે.  

 કોિારીયા રોડ ર ૪-નમકત સી.  

 પજૂા ાકય નળસ્તારમાાં ૧-યનુનટ સી કરતા રીકળરી રૂ.૭૫,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૭ 
 ગીતાાંજી ાકય મા આળે ૪- યનુનટ ટાાંચ જપ્લતીની નોટીસ આે તથા રીકળરી રૂ.૮૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૮ 

 ઢેફર રોડ ર આળે 1-યનુનટના ફાકી માાંગણા સામે સીની કાયયળાહી કરતા રીકળરી રૂ.૧.૬૦ ાખ  

 

  “One Time Instalment Scheme” ના રજીસ્ટ્રેશનની અંમતમ તારીખ. ૩૧/૦૩/૨૦૨૩ હોય, વધમુા ં
વધ ુકરદાતાઓને આ યોજનાનો ાભ ેવા અનરુોધ કરવામા ંઆવે છે 

   

 સે.ઝોન દ્વારા કુ -૨ મમલ્કતોને સી મારે તથા ૨૨ મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ આે તથા રીક્વરી 
રા.૨૯.૮૯ ાખ 

 વેસ્ટ્ટ ઝોન દ્વારા કુ-૨ મમલ્કતોને સી મારે તથા ૧૮- મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ આે તથા 
રીક્વરી રા.૧૫.૩૩ ાખ 

 ઇસ્ટ્ટ ઝોન દ્વારા કુ-૧૭ મમલ્કતોને સી મારે તથા ૯-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી નોટીસ આે તથા રીક્વરી 
રા.૨૪.૫૧ ાખ 

   

 આજ રોજ વેરા-વસુાત શાખા દ્વારા કુ ૨૧- મમલ્કતોને સી કરે ૪૯-મમલ્કતોને ટાચં જપ્તી  નોટીસ 
રીકવરી રા.૬૯.૭૩ ાખ રીકવરી કરે છે.   
આ કામગીરી આસી. મેનેજરશ્રી રાજીળ ગામેતી,મયરુ ખીમસરુીયા,નળળેક મહતેા , નનરજ વ્યાસ તથા તમામ ળોડય 
ઓપીસર, તમામ ળોડય ટેક્ષ ઇન્સેક્ટરશ્રીઓ દ્વારા આસી.કનમશ્નરશ્રી સમીર ધડુક તથા ળી.એમ.પ્રજાનત ના માગયદયન 
હિેલ કાયયળાહી કરળામાાં આળી. હા સીીંગ અને રીકળરીની કામગીરી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                              રાજકોટ મહાનગરાલકા  

 


