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પે શનરો/ ફે .પે શનરો ની હયાતીની ખા ી કરવા અંગે
વડોદરા મહાનગરપાિલકાના ગેસ ખાતા સહના પે શનરોને જણાવવામાં
આવે છે કે , સને ૨૦૨૨ ના વષ માટે પે શનરો-ફે મીલી પે શનરોએ પોતાની હયાતીની
ખા ી કરાવવા, પુન:લ ન ન હં કયા અંગે યુની.કાઉિ સલર ી અથવા સરકારી ગેઝેટેડ
અિધકારી ીનુ માણપ રજુ કરવા, ફે મીલી પે શન મેળવતા વારસદાર પુ -પુ ીમાતા-િપતા તેમજ િવકલાંગોએ માિસક આવકનુ માણપ રજુ કરવા, પે શન નંબર,
ઠરાવ સાથે હસાબી શાખા (પે શન િવભાગ), ખંડેરાવ માકટમાં તા.૧૨.૦૯.૨૦૨૨ થી
૧૫.૧૦.૨૦૨૨ સુધીમાં સંપક કરવો. ચાલુ વષ હયાતી અંગેની ખાતરી બાયોમેટીક
પ ધતીથી પણ કરવાની છે . જેથી પે શનર/ફે .પે શનર ીઓએ તેમના બક પાસબુક
તથા ઓળખના પુરાવા સાથે (ચુટણી કાડ, આધાર કાડ/ પાન કાડ) આવવાનુ રહે શે.
તથા જે પે શનરોએ બાયોમેટ ીક કરાવવાનુ બાકી છે . તેવા તમામ પે શનરોએ પોતાનો
આધાર કાડ, પાન કાડ, જ મ તારીખનો પુરાવો (જ મનો દાખલો, કુ લ લીવ ગ
સટ ફીકે ટ, પાસપોટ, સીવીલ સજનનુ સટ ફીકે ટ) અચુક રજુ કરવાનુ રહે શે. આવક વેરા
કાયદા મુજબ ટે નેપા પે શનરોએ તેમના પાનકાડની નકલ તથા રોકાણોની િવગતો
(પુરાવા સહ) હયાતી દર યાન બીનચુક રજુ કરવાની રહે શે.
વડોદરા શહે ર બહાર િનવાસ કરતા પે શનરો-ફે મીલી પે શનરોને પણ
આથી સુચીત કરવામાં આવે છે કે , તેઓએ તેમની હયાતીની ખા ી હસાબી શાખા
પે શન િવભાગમાં સદર મુદતમાં કરાવી જવી.
તા.૧૨.૦૯.૨૦૨૨ થી ૧૫.૧૦.૨૦૨૨ દર યાન હયાતીની ખા ી નહી
કરાવનાર પે શનરો/ફે મીલી પે શનરોનુ પે શન ચુકવવા સંદભ િનયમોનુસાર કાયવાહી
કરવામાં આવશે જેની ખાસ ન ધ લેવી. હયાતી દર યાન આવનાર પે શનરો / ફે મીલી
પે શનર ીઓ હાલની કોિવડ-૧૯ ની પ રિ થિતને યાને લઈ સરકાર ીના
સુચનોનો (ગાઈડલાઈ સ) સંપૂણ અમલ કરવાનો રે હશે.
સહી. શાિલની અ વાલ (આઈ.એ.એસ)
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