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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ં આવે છે ક", $ુબંઇ 'ુકાનો અને સ(ંથાઓ 

અિધિનયમ-૧૯૪૮ (�મુા(તા ધારા) હ"ઠળ ન5ધાયેલ 'ુકાનો અને સ(ંથાઓને જણાવવા7ુ ંક", �જુરાત 'ુકાનો અને સ(ંથા 

(કમ8ચાર� સ$હુ :વન િવમા) અિધિનયમ-૧૯૮૦ હ"ઠળ સને ૨૦૧૫ના વષ8 માટ"ની �પૃ િવમા ફાળાની રકમ કમ8ચાર� 

દ�ઠ @.૧૨/- (@િપયા બાર Cરુા) વDા ૧૨.૩૬% સિવHસ ટ"Iમા ં (િશIણ ઉપકર સહ) અથવા સિવHસ ટ"Iમા ંL તે સમયે 

ફ"રફાર થશે તે $જુબ, િનયત કર"લ ફોમ8 ‘એ’ તથા ‘ડ�’ ભર� વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની �મુા(તા ધારા શાખા, 

વાક(કર NબOડPગ પાસે, નવરંગ િસનેમા રોડ, વડોદરાની કચેર�મા ંતા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૫ થી તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫ Qધુીમા ં

ભર� જવી. ફાળો નહP ભરનાર માNલક કાયદ"સર ર�તે @. ૫૦૦/- Qધુીના દંડ અથવા Rણ માસની સS અથવા બનેં 

સSને પાR બનશે. તથા તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૫ બાદ �પૃ િવમા ફાળાની રકમ ૮% Tયાજ સહ અથવા L તે સમયે ફ"રફાર 

થશે તે $જુબ (વીકારવા પાR બનશે, Lની ન5ધ લેવા િવનતંી છે.  
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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�મા ંજણાવવામા ંઆવે છે ક", વડોદરા મહાનગર સેવા સદનમા ં

હાલ Zઆુઇડ� “આધાર” ન5ધણીની કામગીર� વહ�વટ� વોડ8 ન.ં૩,૪,૫,૬ અને ૯ની કચેર�ઓમા ં અને પરમેન[ટ 

એનરોલમે[ટ સે[ટર (PEC)ના \Zબુીલીબાગ તેમજ ]લેનેટ"ર�યમ ખાતેના સે[ટરોમા ંચાલી રહ"લ છે. ત^ઉપરાતં નવીન 

સે[ટરો U(થાિપત કરવાની કાય8વાહ� હાથ ઉપર છે. Zઆુઇડ� “આધાર” ન5ધણીની સરકારVીની યોજના હોઇ િવના $Oુયે 

કરવામા ંઆવે છે. Zઆુઇડ�-આધાર ન5ધણીની કામગીર� આગામી માચ8-૨૦૧૫ Qધુી ચા_ ુરહ"નાર છે. 

 આથી વડોદરાના તમામ રહ"વાસીઓને જણાવવા7ુ ં ક" Lઓને Zઆુઇડ� આધાર ન5ધણી કરવાની બાક� હોય 

તેઓએ સ`વર" ન:કના સે[ટર ઉપર સપંક8  કર� ન5ધણી કરાવી લેવા અ7રુોધ કરવામા ંઆવે છે. 
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