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

         વેરા વ લુાત શાખા, સે.ઝોન, 

         તા. 17/03/2020 

ર કવર  બેંશ – 2019/20 

સવાર 12:00 કલાક 

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

વોડ ન-ં 2 

• સરકારી યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી . ૩૫.૩૩ લાખ 

વોડ ન-ં 6 

• “િબ શ ટેકનો લા ટ”  યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૯૯,૭૦૦/- 

• “િક્ર ના વાસણ ભડંાર” યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૧,૫૧,૦૦૦/- 

• “ ી રામ ડેરી ફામર્” યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૬૦,૭૦૦/- 

• “બટુકભાઇ મોનપરા” ના યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૩૦,૦૦૦/- 

• “મારુિત કૃપા ટીલ” ના યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૭૧,૫૦૦/- 

વોડ ન-ં 7 

• ભિક્તનગર ટેશન લોટમા ંઆવેલ “પેંટાગોન પેપર” ના યિુનટના બાકી માગંણા સામે નોટીસ આપેલ. 

• ભિક્તનગર ટેશન લોટ િવ તારમા ં૫-યિુનટને નોટીસ આપેલ તથા રીકવરી .૧,૯૮,૦૦૦/-  

• “લોટસ આકડ” મા ંઆવેલ દુકાન ન.ં૨૧૨ ના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૬૦,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 08 

• યામનગર મા ંઆવેલ ૧-યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૫૦,૦૦૦/- 

વોડ ન-ં 10 

• “આ થા હો પીટલ” યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૬૦,૯૫૭/- 

• એવરે ટ પાકર્મા ંઆવેલ “ યામતંક કો લેક્ષ” મા ં૫-યિુનટના બાકી માગંણા સામે કુલ રીકવરી .૧,૯૨,૬૭૫/- 

• સરકારી યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૮,૪૦,૮૨૭/-  

વોડ ન-ં 09 

• રાજિડપ સોસાયટીમા ંઆવેલ ૨-યિુનટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૮૨,૩૦૦/- 

વોડ ન-ં 12 

• વાવડી િવ તારમા ંરીકવરી .૧,૯૦,૦૦૦/-  

વોડ ન-ં 14 

• લ મીવાડી િવ તારમા ં૪-યિુનટને નોટીસ આપેલ તથા રીકવરી .૧,૦૦,૦૦૦/-  

વોડ ન-ં 17 

• અટીકા િવ તારમા ંઆવેલ ૩-યનુીટના બાકી માગંણા સામે રીકવરી .૧,૭૭,૦૦૦/-  

• પરમે ર ઇ ડ. એરીયામા ંઆવેલ ૨-યિુનટના માગંણા સામે રીકવરી .૧,૪૦,૦૦૦/- 
 

 સે.ઝોન ારા 8-િમ કતોને બાક  માગંણા સામે જ તીની ને નોટ સ આપેલ તથા ર વર  .48,00,000/- 

 વે ટ ઝોન ારા 6-િમ કતોને જ તીની નોટ સ આપેલ તથા ર કવર  .23,00,000/- 

 ઇ ટ ઝોન ારા 7-િમ કતોને જ તીની નોટ સ આપેલ તથા ર કવર  .12,00,000/-   
  

 આજ રોજ વેરા-વ લુાત શાખા ારા 21-િમ કતોને જ તીની નોટ સ આપેલ તથા ર કવર  ા.83.00 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.પ્રજાપિત 

ના માગર્દશર્ન હઠેળ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવી. હાલ સીલીંગ અને રીકવરીની કામગીરી ચાલ ુછે. 
                                                                                    

                                                                                 આસી.મેનેજર(ટ સ) 

                                                                                              રાજકોટ મહાનગરપા લકા 


