
રા.મ.ન.પા./વે.વ./સે.ઝોન/જા.ન.ં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
વેરા વસિુાત શાખા, 
સે.ઝોન, 
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૦ 

         રીકવરી ઝબેંશ – ૨૦૧૯/૨૦  

                     સવારે ૧૨:૦૦ કિાકે 

             વષષ ૨૦૧૯-૨૦ ની  રીકવરી ઝબેંશ અંતગષત નીચે મજુબ કાર્ષવાહી કરવામા ંઆવી: 
વોર્ષ ન-ં ૧ 

 “બાયતી વલધારમ પ્રે શાઉવ” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૧૮,૫૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૨ 
 યેકોષ પ્રાઝા ભાાં આલેર “લેયોનીકા ઇટારીકા” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૧,૨૦,૯૦૦/-  

 જાભનગય યોડ ય આલેર “યાઘલ શોર” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 વખિમાનગય ભાાં આલેર “ અશભેદબાઇ ભોશનાત્રા” ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 યીકલયી રૂ.૨,૭૬,૦૦૦/- 

વોર્ષ ન-ં ૩ 
 રોશાણાય ભેઇન યોડ ય આલેર “બોરા આકેડ” ભાાં ૪- યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી 

રૂ.૧,૧૫,૦૦૦/-  
 “ચોિાલારા ચેમ્ફય” ૨-યવુનટને વીર ભાયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૪ 
 ભોયફી યોડ ય આલેર “ ખબખબુાઇ ધભેન્દ્રબાઇ” ના ૨-દુકાન ને યવુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 ભારૂતીનાંદન ાકષભાાં ૪-યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૪,૨૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૫ 
 “પ્રબાતબાઈ કુાંગળીમા” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૨૧,૦૦૦/-  

 “ગાંગા રક્ષ્ભી વવલ્લય” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયીનો ચેક આેર છે.  

 ગ્રીનરેન્દ્ડ ચોકડી ાવે આલેર “ળક્તત ડડઝર & ભશા ળક્તત ટ્રાન્દ્વોટષ ખફલ્ડીંગ” ભાાં ૬-યવુનટને વીર ભાયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૬ 
 યશયુાભ ઇન્દ્ડ. એયીમાભાાં ૨-યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 

વોર્ષ ન-ં ૭ 

 “કુફેય તરાવવક કોમ્પ્રેક્ષ”ભાાં આલેર કુર -૬ યવુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર કયેર છે.  

 “વવલ્લય વેન્દ્ડ” શોટેર ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૭,૦૦,૦૦૦/-  

 “રક્ષ્ભી નાયામણ કોભ.” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૭૫,૧૯૯/-  

 ેરેવ યોડ ય આલેર “કુાંલયજીબાઇ ટાલય” ૭ ભો ભા વીર ભાયેર.  

 ેરેવ યોડ ય આલેર “કુાંલયજીબાઇ ટાલય” ત્રીજા ભાે આલેર ૩ યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી 
રૂ.૧,૧૭,૮૭૯/-  

 કનક યોડ ય આલેર “શ્માભ પ્રભ ુકોમ્પ્રેક્ષ” ભાાં ૬-યવુનટ ને ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 
 



વોર્ષ ન-ં ૮ 
 ૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ ય આલેર “ઇભીયીમ શાઇટવ” ભાાં આલેર ૨-યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી  રૂ. 

૧,૦૩,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૯ 
 “ડકળોયબાઈ કાનજીબાઈ લાઢેય”ના યવુનટની ફાકી ભાાંગણા વાભે વીરની કામષલાશી કયતાાં યીકલયી ૬૩,૩૫૫/-  

 “લેસ્ટ ગજુયાત એતવપે્રવ-લે રી.” ના યવુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર કયેર છે.  

 યૈમા ચોકડી ાવે આલેર “અંખફકા કોમ્પ્રેક્ષ”ભાાં ળો નાં.:- ૧૦ ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીરભ ભાયેર 
અને યીકલયી ૨,૦૦,૦૦૦/-  

 યવુન. યોડ ય આલેર “ેયેભાઉન્દ્ટ ાકષ ” ભાાં ૩ દુકાનને વીર ભાયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૦ 
 યવુન. યોડ ય આલેર “કરાકૃવત એાટષભેન્દ્ટ” ભાાં ળો નાં.-૧ અને ૨ ના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીરની કામષલાશી 

કયતા યીકલયી રૂ.૧,૨૮,૮૯૪/-  

 કારાલાડ યોડ ય આલેર “ડિષ્ના ાકષ ” ભાાં “કકડ ડકયણફને ચાંરળેબાઇ” ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે 
વીરની કામષલાશી કયતા યીકલયી રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/-  

 “૧૫૦ ફૂટ યીંગ યોડ ય આલેર “આકય કોભપ્રેક્ષ” ભાાં આલેર “વનભષરાફેન ચાંદુબાઇ ટેર” ના યવુનટના ફાકી 
ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર. 

 યવુન. યોડ ય આલેર “અશ્વભેઘ એાટષભેન્દ્ટ” ભાાં ૭૦૧ યવુનટના ના ફાકી ભાાંગણા વાભે.  

 તીરૂતીનગય ભાાં આલેર “ભોભાઇ કૃા” યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

વોર્ષ ન-ં ૧૧ 
 ભલડી ચોકડી ાવે “ફારમકુુાંદ” એાટષભેન્દ્ટભાાં “કાળુબાઇ પ્રતાબાઇ”ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી 

૯૧,૩૦૦/- 

 “વમજુાદ શોસ્ટેર” શ્રી લલ્રબબાઇ વોજીત્રાના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીર ભાયેર.  

 નશરુેનગયભાાં “જીતબુાઇ બારાણી” ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે ન-કનેકળન કાત કયેર.  

 ઉદમનગયભાાં આલેર “વકવેક તરાવીવ” ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૦૨,૦૦૦/-  

 ઉદમનગય ભાાં ૧-કોભવીમર યવુનટ વીર.  
વોર્ષ ન-ં ૧૨ 

 “એેક્ષ ઇન્દ્ડ.”ના યવુનટની ફાકી ભાાંગણા વાભે વીરની કામષલાશી કયતાાં યીકલયી ૮૮,૪૦૮/-  

 “વનયાઇઝ સ્કુર” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧૨,૦૦,૦૦૦/-  

 ળક્તતનગય વોવા. ભાાં આલેર “ તરુવીબાઇ ીીમા” ભકાનના ફાકી ભાાંગણા વાભે ન-કનેકળન કાત 
કયેર.  

 “અલધ ટાલય” ભાાં ૧-દુકાનના યવુનટને વીરની કામષલાશી કયતા યીકલયી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  

 ભલડી ચોકડી ાવે આલેર “ડડરક્ષ ાન” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૯૨,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૩ 
 “નયુભોશભદ જભારબાઇ મરુતાની” ના કુર-૫ યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૩,૯૬,૪૮૪ /-  

 “શ્રવુત એન્દ્ટયપ્રાઇઝ” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૧,૬૮,૫૦૦/-   

 ઉભાાંકાાંત ાંડડત ઉઘોગનગયભાાં ૧- યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૬૦,૦૦૦/-  

 “સુય કાસ્ટીંગ” ના યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૨,૧૫,૦૦૦/-  

 ગોકુરધાભ ભે. યોડ ય આલેર ૧-યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૮૦,૦૦૦/-  



વોર્ષ ન-ં ૧૪ 
 કેનાર યોડ ય આલેર ૮-કોભળીમર યવુનટને નોટીવ આેર અને યીકલયી રૂ. ૧,૮૯,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૫ 
 “શ્રી ગણેળ એન્દ્ટયપ્રાઇઝ” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૧,૩૯,૦૦૦/-  

 “ડિષ્ના ભળીન ટુલ્વ” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૧,૪૮,૫૦૦/-  

 “વીતાયાભ પવનિચય” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૬૦,૦૦૦/-  

 ભીયા ઉધોગ વલસ્તાયભાાં “ જેયાભબાઇ વલયડડમા” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  

 જમ વવમાયાભ ઇન્દ્ડ. એસ્ટેટભાાં “ યાંજનફેન વલયડડમા” ના ફાકી ભાાંગણા વાભે યીકલયી રૂ.૭૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૭ 
 યભેશ્વય ઇન્દ્ડ., કોઠાયીમા યોડ ય ૧૦-યવુનટને ફાકી ભાાંગણા વાભે જપ્તીની નોટીવ આેર છે.  

 “વોભનાથ ઇરેક્ટ્તટ્રક સ્ટોય” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૫૦,૦૦૦/-  

વોર્ષ ન-ં ૧૮ 
 “ટેર ટેકનોભેળન” ના યવુનટ વાભે ફાકી ભાાંગણાના યીકલયી ૪,૫૦,૦૦૦/-  

 વલજમનગય ળેયી નાં.-૧ ભાાં આલેર ૧-યવુનટના ફાકી ભાાંગણા વાભે વીરની કામષલાશી કયતા યીકલયી 
રૂ.૫૦,૦૦૦/- 

 

 સે.ઝોન દ્વારા ૩૩ મમલ્કતોને સીિ મારેિ  આપેિ તથા રીક્વરી રૂ.૩૦,૦૦,૦૦૦/- 
 વેસ્ટ ઝોન દ્વારા ૩૧ મમલ્કતોને સીિ મારેિ  ૨- નળ-કનેકશન કપાત કરેિ તથા રીકવરી રૂ. 

૨૮,૯૬,૦૦૦/- 
 ઇસ્ટ ઝોન દ્વારા ૨૬ મમલ્કતોને સીિ મારેિ  આપેિ તથા રીકવરી રૂ. ૨૭,૦૦,૦૦૦/- 

 

 આજ રોજ વેરા-વસિુાત શાખા દ્વારા ૯૦- મમલ્કતોને સીિ મારેિ તથા ૨-નળ-કનેકશન કપાત કરેિ 
તથા રીકવરી રૂા.૮૫.૯૬ િાખ રીકવરી કરેિ છે. 
 

ફાકી ભાાંગણા વાભે શયયાજી કયતા થમેર યીકલયી :- 
 લોડષ નાં.-૦૭ ભાાં આલેર  બક્તતનગય સ્ટેળન પ્રોટ ય આલેર “કલ્ના કોટેજ” ના ફાકી ભાાંગણા 

વાભે શયયાજીની કામષલાશી કયતા યીકલયી રૂ.૬,૨૭,૦૦૦/-   

 

આ કાભગીયી આવી. ભેનેજયશ્રી યાજીલ ગાભેતી, ભયયુ િીભસયુીમા, વલલેક ભશતેા, વનયજ વ્માવ તથા 
તભાભ લોડષ ઓપીવય, તભાભ લોડષ ટેક્ષ ઇન્દ્વેતટયશ્રીઓ તથા લોડષ તરાકષ દ્વાયા આવી. કવભશ્નયશ્રી કગથયા 
વાશફે, વભીય ધડુક તથા લી.એભ. પ્રજાવતના ભાગષદળષન શઠે કામષલાશી કયલાભાાં આલી. શાર વીરીંગ 
અને યીકલયીની કાભગીયી ચાલ ુછે.  

 

                                                                                              આસી.મેનેજર(ટેક્સ) 
                                                                                          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા  

 





 


