
રા.મ.ન.પા./વે.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
વેરા વસિુાત શાખા, 
સે.ઝોન, 
તા. ૨૪/૦૨/૨૦૨૦ 

         રીકવરી ઝબેંશ – ૨૦૧૯/૨૦  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

             વષષ ૨૦૧૯-૨૦ ની  રીકવરી ઝબેંશ અંતગષત નીચે મજુબ કાર્ષવાહી કરવામા ંઆવી: 
વોર્ષ ન-ં ૨ 

 “યેવકોષ પ્રાઝા” ભાાં આલેર ૨-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૪૫,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૩ 
 જ ાંકળન પ્રોટભાાં આલેર ૪-યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૪૭,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૪ 
 રાતીપ્રોટ નલસ્તાયભાાં ૫-યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૯૬,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૫ 
  ખોડડમાય ઇન્ડ. એયીમાભાાં આલેર “ નલભરબાઇ ચોલટીમા” ના યનુનટ ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી 

રૂ.૨૦,૭૦૦/- 

 “બાયતીમ પ્રાથનભક સ્કુર” ના યનુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૭૧,૭૬૫/-  

વોર્ષ ન-ં ૬ 
 વાંતકફીય યોડ ય આલેર “આલકાય પ્રાસ્ટી” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૨૭,૩૦૦/-  

 “જપ્રકાળ પાઉન્ડયી” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૫૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૭ 
 ન્ય ુજાગનાથ પ્રોટ ચીસ્તયભાાં આલેર “સ્ટાય ળોીંગ વેન્ટય”ભાાં ળો નાં.:- ૬૪ના યનુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે 

વીર કયેર છે. 
 ન્ય ુજાગનાથ પ્રોટ ચીસ્તયભાાં આલેર “સ્ટાય ળોીંગ વેન્ટય”ભાાં ળો નાં.:-૩૬ના યનુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે 

જપ્તીની નોટીવ આેર છે. 
 “યાજડકયણ એાટષભેન્ટ”ભાાં ફીજા અને ત્રીજા ભાને ફાકી ભાાંગણા વાભે જપ્તીની નોટીવ આેર છે.  

 કયણયા-૩૪ભાાં ફાકી ભાાંગણા વાભે જપ્તીની નોટીવ આતા યીકલયી રૂ. ૮૨,૭૨૫/-  

 “નળગાા ચેમ્ફય” ભાાં આલેર ૨-ળો ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૫૬,૦૦૦/-  

 નલજમ પ્રોટ ભાાં આલેર ૬-કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ૨,૧૬,૦૦૦/-  

 “પયચુય જનયર રાઇપ ઇન્વ.” ના યનુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૪,૧૩,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૮ 
 “શ્રીનાથ શોસ્ટેર” ના યનુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી રૂ. ૧,૧૦,૦૦૦/-  

 “અનનરબાઇ ોટબાઇ યવાણા” ના યનુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી રૂ. ૧,૨૦,૦૦૦/-  

 રક્ષ્ભીનગયભાાં આલેર “ભાધલ શોસ્ટેર” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-  

 

વોર્ષ ન-ં ૯ 
 યૈમા ચોકડી ાવે આલેર “અંફીકા કોમ્પ્રેક્ષ” ભાાં ૬-યનુનટને નોટીવ આેર.  

 વાધલુાવલાણી  યોડ ય ૨-યનુનટના ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૩૬,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૦ 
 યનુન. યોડ ય આલેર ૬-કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૮૦,૦૦૦/-  



વોર્ષ ન-ં ૧૧ 
 ભલડી ભે. યોડ ય ૫-કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ. ૧,૦૨,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૨ 
 “વનયાઇઝ સ્કુર” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૫,૦૦,૦૦/-  

 ખોડીમાય ઇન્ડ. એયીમાભાાં ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ ૧,૩૦,૦૦૦/-  

 ભલડી નલસ્તાયભાાં ૫-કોળીમર યનુનટને નોટીવ આેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૩ 
 “તરુવીબાઇ કોયાટ” ના યનુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી રૂ. ૩,૦૩,૬૨૭/-  

 “કીયીટબાઇ પ્રભદુાવ લવાણી” ના યનુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી રૂ. ૬૦,૦૦૦/-  

 ગોકુરનગય ભાાં આલેર “તરુવી ભેટર” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૯૦,૫૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૪ 
 રક્ષ્ભીલાડી નલસ્તાયભાાં ૮-કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર.  

 કેલડાલાડી નલસ્તાયભાાં ૬- કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર.   

 ગુાંદાલાડી નલસ્તાયભાાં ૪-કોભળીમર યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  

  

વોર્ષ ન-ં ૧૫ 
 આજી લવાશત ભાાં ૪-ઇન્ડ. યનુનટને નોટીવ આેર તથા યીકલયી રૂ. ૧,૦૮,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૭ 
 અટીકા નલસ્તાયભાાં ૧-યનુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ. ૧,૧૮,૦૦૦/-  

 “ભશળેબાઈ ફરચાંદાણી” ના યનુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી રૂ. ૨,૯૬,૦૦૦/-  

 અટીકા નલસ્તાયભાાં૬-યનુનટને નોટીવ આેર.  

 

વોર્ષ ન-ં ૧૮ 
 કોઠાયીમા નલસ્તાયભાાં આલેર “નળલ હનુ્ડાઇ” ળો-રૂભ ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૭,૨૩,૦૦૦/-  

 

 સે.ઝોન દ્વારા ૪-યનુનટને સીિ મારેિ, ૨૭ નમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ તથા રીક્વરી 
રૂ.૧૮,૦૦,૦૦૦/- 

 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા ૨૯ નમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ તથા રીકવરી રૂ. ૧૫,૦૦,૦૦૦/- 
 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા ૩૦ નમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ તથા રીકવરી રૂ.૧૩,૦૦,૦૦૦/- 

 

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા ૪-યનુનટને સીિ મારેિ, ૮૬-નમલ્કતોને જપ્તીની નોટીસ આપેિ 
રીકવરી રૂા. ૪૬.૦૦ િાખ રીકવરી   

 

આ કાભગીયી આવી. ભેનેજયશ્રી યાજીલ ગાભેતી, ભયયુ ખીભસયુીમા, નલલેક ભશતેા, નનયજ વ્માવ તથા 
તભાભ લોડષ ઓપીવય, તભાભ લોડષ ટેક્ષ ઇન્વેક્ટયશ્રીઓ તથા લોડષ ક્રાકષ દ્વાયા આવી. કનભશ્નયશ્રી કગથયા 
વાશફે, વભીય ધડુક તથા લી.એભ. પ્રજાનતના ભાગષદળષન શઠે કામષલાશી કયલાભાાં આલી. શાર વીરીંગ 
અને યીકલયીની કાભગીયી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                           આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  





 
 

 


