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 વડોદરા મહાનગર સેવા સદનની અખબાર� યાદ�માં જણાવવામા ંઆવે છે, વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના હદ િવ�તારમા ં

સામા�ક આથ�ક અને  િત આધાર�ત ગણતર� હાથ ધરાયેલ હતી, #મા ંતમામ $ુ&ંુબોના તમામ સ'યોની િવિવધ (કારની માહ�તીઓ 

#મા ં $ુ&ંુબનો (કાર, *+ુય ,ય-.ત સાથેનો સબંધં, લ/ગ અને જ0મ વષ2, વૈવાહ�ક -�થતી, ,યવસાય, અ45ુચુીત  િત/ જન િત, 

અપ ગંતા, શૈ:;ણક લાયકાત, આવકનો <ોત ઉપ રાતં આવાસ/રહ>ઠાણની િવગતો, $ુ&ંુબમા ંઉપ લ@ધ 5િુવધાઓ #વીક> પ ીવાના પ ાણીનો 

<ોત, (કાશનો <ોત, ગદંા પ ાણીના િનકાલની ,યવ�થા, અલગ રસોડાની સગવડ, તદઉપ રાતં $ુ&ંુબમા ંઉપ લ@ધ અ�કયામતો #વીક> 

ર>A�જર>ટર, ફોન/મોબાઇલ,કોEFGટુર/લેપ ટોપ ,વાહન,એરકંડ�શનર,વોશ/ગ મશીન િવગેર> #વી માIહતીઓ મેળવવામા ંઆવેલ હતી.  

 ઉપ રો.ત એકL કરવામા ં આવેલ માIહતીઓની *સુMાNપ  યાદ� (PાQટલી�ટ)ની (િસSધી કરવામા ં આવેલ છે. આ *સુMાNપ  

(PાQટલી�ટ)મા ંઆપ ના $ુ&ંુબની િવગતો તમામ વહ�વટ� વોડ2 કચેર�ઓમા ં તેમજ સોQટકોપ ીમા ં સીવીક સે0ટરો,T ૂટંણી શાખા, ખડં>રાવ 

માકVટ ;બWડ/ગ, Fલેનેટોર�યમ સયા�બાગ ખાતે જોવાની ,યવ�થા કરવામા ં આવેલ છે. આ તમામ �થળો ઉપ ર *સુMાNપ  

યાદ�(PાQટલી�ટ)ની િવગતો કચેર�ના કામકાજના સમય દરEયાન જોઇ અને ચકાસી શકાશે. તદઉપ રાંત ભારત સરકારYીની વેબસાઇટ 

www.secc.gov.in/state ઉપ ર જોઇ શકાશે. 

 *સુMાNપ  યાદ�(PાQટલી�ટ)મા ંદશા2વેલ િવગતોમા ંકોઇ િવસગંતતા જણાય તો ,ય-.તગત ર�તે તેનો વાધંો લઇ શકાય છે અને 

આવા વાંધાઓની અર�ઓ ફ.ત સબંિંધત વહ�વટ� વોડ2 કચેર�ઓમા ંજ થઇ શકશે. આવા વાધંાઓ ફ.ત ,ય-.તગત થઇ શકશે કોઇ 

સ�ંથા/મડંળ/પ : િવગેર> Zારા સા*હુ�ક વાધંાઓ થઇ શકશે નહ�. 

 આમ, ઉપ રો.ત હક�કત Sયાને લઇ તમામ રહ>વાસીઓને પ ોતાના $ુ&ંુબને લગત માહ�તીઓ જોઇ ચકાસી લઇ જો તેમા ંકોઇ 

િવસગંતતા હોય તો *સુMાNપ  યાદ�(PાQટલી�ટ) (િસSધ થયાના ૨૧(એકવીસ) Iદવસ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ 5ધુીમા ંસબંધંીત વહ�વટ� વોડ2 

કચેર�મા ંપ ોતાના વાધંાઓ રaુ કરવા તેમજ વહ�વટ� વોડ2મા ંરaુ કર>લ વાધંાના લેવાયેલ િનણ2ય સામે અસતંોષ જણાય તો સબંધંીત 

ઝોન કચેર�ના આસી.EGિુન.કિમશનરYી અને અિપ લ અિધકાર�Yી સમ: અપ ીલ તા. ૩૦/૦૭/૨૦૧૪ 5ધુીમા ંકરવા જણાવવામા ંઆવે છે 

#ની  હ>ર જનતાને નdધ લેવા િવનતંી છે. 

                                          ---------------------------------------------------                                                                           
                                                                                                       વડોદરા મહાનગર સેવા સદન  

                                                                           જનસપં ક2 િવભાગ, 

                                                                           તા ૧૩-૬-૨૦૧૪ 
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તLંીYી, 

--------- 

વડોદરા. 
 

 ઉપ રો.ત (ેસનોટ આપ ના દf િનક વત2માનપ Lમા ં(િસSધ કરવા િવનતંી છે.  

                                        જનસપં ક2 અિધકાર�  
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