
રા.મ.ન.પા./વે.વ./સે.ઝોન/ .ન.ં રાજકોટ મહાનગરપા લકા 

વેરા વ લુાત શાખા, 

સે.ઝોન, 

તા. 19/02/2020 

         ર કવર  બેંશ – 2019/20  

                     સવાર 12:00 કલાક 

             વષ 2019-20 ની  ર કવર  બેંશ તગત નીચે જુબ કાયવાહ  કરવામા ંઆવી: 

વોડ ન-ં 1 

• ગાધંીગ્રામના આવેલ ૧-કોમશીર્યલ યિુનટના ના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૬૮,૦૦૦/-  

વોડ ન-ં 2 

• જામનગર રોડ પર આવેલ ૨-કોમશીર્યલ યિુનટને નોટીસ આપેલ અને રીકવરી . ૨,૪૬,૦૦૦/-  

• રેષકોષર્ રીંગ રોડ પર આવે “ .પી. ટ્રકચર પ્રા.લી.” ની જુદી-જુદી ૧૧ િમ કતોના બાકી માગંણા સામે 

રીકવરી .૮,૦૦,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 3 

• સતંોષનગર પાણીના ટાકંા પાસે આવેલ “િવવેક યઅુલ” યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી 

.૪,૦૨,૦૧૦/-  

•  રેલનગરમા ંઆવેલ ૩-યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૧,૬૭,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 4 

• મોરબી રોડ પર આવેલ “ િભખભુાઇ ધમેર્ દ્રભાઇ” ના ૨-દુકાન ને યિુનટને બાકી માગંણા સામે સીલ મારેલ.  

• મા તીનદંન પાકર્મા ં૪-યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૪,૨૦,૦૦૦/-  

વોડ ન-ં 5 

• કુવાડવા રોડ પર આવેલ ૫-કોમશીર્યલ યિુનટને નોટીસ આપેલ તથા રીકવરી .૭૦,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 6 

• પરશરુામ ઇ ડ. એરીયામા ં૭-યિુનટના બાકી માગંણા સામે સીલ નોટીસ આપેલ. 

વોડ ન-ં 7 

• રામકૃ ણનગર, િવરાણી ચોક િવ તારમા ંઆવેલ ૨૨-યિુનટને બાકી માગંણા સામે નોટીસ આપેલ અને રીકવરી 

.૮,૪૦,૦૦૦/-  

• “ યામ પ્રભ ુએપાટર્મેંટ” મા ંઆવેલ શોપ ન.ં૩૦૮ ના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૧,૪૮,૦૦૦/-  

• “જી મી ટાવર” મા ંઆવેલ ૧- શોપની હરરાજીમા ંકોઇ આસામીઓએ ભાગ લીધેલ નથી. 

વોડ ન-ં 8 

• પણર્કુટીર મેઇન રોડ પર આવેલ “એસ.બી.આઇ. લાઇફઇ યરુ સ” ના બાકી માગંણા સામે રીકવરી  

.૯૩,૦૦૦/-  

• પણર્કુટીર મેઇન રોડ પર આવેલ “એસ.બી.આઇ. બેંક” ના બાકી માગંણા સામે રીકવરી  .૨,૩૫,૭૭૦/-  

વોડ ન-ં 9 

• િશવમ પાકર્મા ંઆવેલ “અમીતભાઇ પટેલ”ના યિુનટની બાકી માગંણા સામે સીલની કાયર્વાહી કરતા ંરીકવરી 

૫૦,૦૦૦/- 

• ભગ્વતી હોલ પાસે આવેલ “મારુિત એ યિુમિનયમ” ના યિુનટને બાકી માગંણા સામે સીલની કાયર્વાહી કરતા 

રીકવરી .૫૦,૦૦૦/-. 

• સાધવુાસવાણી રોડ પર આવેલ “ચોકલેટ એપાટર્મેંટ” મા ંશોપ ન.ં૧૦ ના યિુનટના બાકી માગંણા સામે સીલની 

કાયર્વાહી કરતા રીકવરી .૧,૮૬,૩૧૦/-  



• રૈયા ચોકડી પાસે આવેલ “અંબીકા કો લેક્ષ” મા ં૩-યિુનટના બાકી માગંણા સામે સીલની કાયર્વાહી કરતા 

રીકવરી .૧,૭૯,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 11 

• જીવરાજ પાકર્મા ંઆવેલ “કે.ડી.ઝાલા & .બી. જાડેજા” ના યિુનટના બાકી માગંણા સામે નળ-કનેકશન કપાત 

કરેલ.  

• જીવરાજ પાકર્મા ંઆવેલ ૧૦-યિુનટને નોટીસ આપેલ. 

વોડ ન-ં 12 

• મવડી રોડ પર આવેલ ૧૫-યિુનટના બાકી માગંણા સામે નોટીસ આપેલ અને રીકવરી .૩,૨૦,૦૦૦/- 
 
વોડ ન-ં 13 

• ચદં્રશેનગર મે. રોડ પર આવેલ ૧-યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૬૪,૦૦૦/- 

• ઉમાકાતં પિંડત ઉઘોગનગરમા ંઆવેલ ૬-યિુનટને નોટીસ આપેલ તથા રીકવરી ૧,૯૦,૦૦૦/-  

• ચદં્રશેનગર મે. રોડ પર આવેલ “ ટેટ બેંક ઓફ સૌરા ટ્ર” યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૧,૦૮૫૪૩/- 

વોડ ન-ં 14 

• સોરિઠયા વાડી ચોક પાસે આવેલ ૧-કોમશીર્યલ યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૯૬,૦૧૮/-  

• લ મીવાડી િવ તારમા ં૪-કોમશીર્યલ યિુનટને નોટીસ આપેલ તથા રીકવરી .૮૮,૩૪૧/-  

વોડ ન-ં 16 

• પટેલનગર િવ તારમા ં૬-કોમશીર્યલ યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૧,૨૦,૦૦૦/-  
 

વોડ ન-ં 17 

• પરમે ર ઇ ડ., કોઠારીયા રોડ પર ૬-યિુનટને બાકી માગંણા સામે જ તીની નોટીસ આપતા રીકવરી 

.૨,૦૦,૦૦૦/-  

• હરીધવા રોડ, ૮૦ ટ રોડ અને નહરુેનગરમા ં૧૨-યિુનટના બાકી માગંણા સામે નોટીસ આપેલ. 

વોડ ન-ં 18 

• કોઠારીયા રોડ પર ૫-યિુનટને નોટીસ આપેલ./- 
 
 

 સે.ઝોન ારા 22 િમ કતોને નોટ સ આપેલ તથા ર વર  .19,00,000/- 

 વે ટ ઝોન ારા 20 િમ કતોને નોટ સ આપેલ 1- નળ-કનેકશન કપાત કરલ તથા ર કવર  . 

14,00,000/- 

 ઇ ટ ઝોન ારા 17 િમ કતોને નોટ સ આપેલ આપેલ તથા ર કવર  .9,00,000/- 
 

 આજ રોજ વેરા-વ લુાત શાખા ારા 59- િમ કતોને નોટ સ આપેલ તથા 2-નળ-કનેકશન કપાત 

કરલ તથા ર કવર  ા.42.00 લાખ ર કવર  કરલ છે. 
 

આ કામગીરી આસી. મેનેજર ી રાજીવ ગામેતી, મયરુ ખીમસરુીયા, િવવેક મહતેા, િનરજ યાસ તથા 

તમામ વોડર્ ઓફીસર, તમામ વોડર્ ટેક્ષ ઇ સપેક્ટર ીઓ તથા વોડર્ ક્લાકર્ ારા આસી. કિમ ર ી કગથરા 

સાહબે, સમીર ધડુક તથા વી.એમ. પ્રજાપિતના માગર્દશર્ન હઠેળ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવી. હાલ સીલીંગ 

અને રીકવરીની કામગીરી ચાલ ુછે. 
 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટ સ) 

                                                                                          રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
 


