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વડોદરા મહાનગરપાલકાની અખબાર� યાદ�મા ં જણાવવામા ંઆવે છે ક� ભારત સરકાર ી તથા 

રા"ય સરકાર ીની #ચૂના અ&વયે દ' િનક કામદારો, મ)ુરો, કો&+ા,ટ વક.સ.ને હાલની ડ�મોનેટાઇઝેશન 

સદંભ2ની કાય.વાહ� 3તગ.ત છેવટની ક4ાના કામદારોને સમયસર અન ેસમયબ5ધ ર�તે 7કુવણા ંમળ� રહ� 

તે 3ગે માનનીય 9:િુનિસપલ કિમશનર ી ડૉ. િવનોદ રાવના અ5ય4 =થાને આજરોજ આવી કામગીર� 

સાથ ે સકંળાયેલા િવિવધ કો&+ા,ટર, સી>રુ�ટ� સિવ?સીસ, િવિવધ સિવ?સીસના સ@હુોના Aિતિનિધઓ, 

C�ડાઇના Aિતિનિધ તથા િવિવધ બDકોના Aિતિનિધઓની એક બેઠકGુ ંઆયોજન વડોદરા મહાનગરપાલકા 

ખાતે કરવામા ંઆH: ુહI ુ.ં Jમા ંમાનનીય 9:િુનિસપલ કિમશનર ી Kારા આ 3ગે જLર� કાય.વાહ� કરવા 

#ચૂનાઓ આપવામા ંઆવી હતી.  
 

• મીટMગની શLઆતમા ં માનનીય 9:િુનિસપલ કિમશનર ીએ હાલમા ં ચાલી રહ�લ 

ડ�મોનેટાઇઝેશનની કાય.વાહ� 3તગ.ત છેવટના મ)ુર, કામદાર અને કો&+ા,ટ લેબર #ધુી ક�શલેસ 

7કુવણા કરવા 3ગેની જLર� Hયવ=થા કરવા 3ગેની િવ=Iતૃ સમજ આપી. 
 

• િમટMગમા ં ઉપP=થત કો&+ા,ટરો તથા Aિતિનિધઓને Qયા ં કામ કરતા કામદારો(Daily wager / 

Contract Laborer) ક� Jઓના બે&કમા ંખાતા નથી તેઓના  બDકમા ંખાતા ખોલવા જણાH:ુ.ં 

 

• બDકના Aિતિનિધઓ Kારા કરવામા ંઆવેલ Aેઝ&ટ�શન દર9યાન ચચા. અ&વયે J મ)ુર, કામદાર, 

કો&+ા,ટ લેબરના કાયમી િનવાસ =થાનો અલગ હોય અને હાલમા ંકામગીર� અથ2 આવેલ હોય તો 

તઓેના એકાઉ&ટ ખોલવા 3ગેનો AS કરતા, ઉપP=થત બDકના અિધકાર� ીઓ Kારા માT ઓળખ 

કાડ. ર)ુ કય2થી તેઓના એકાઉ&ટ ખોલી આપવામા ંસહયોગ આપવામા ંઆવશે તેમ જણાH:ુ.ં 

 

• માનનીય કિમશનર ી Kારા હાલમા ંJ પUરવત.નનો સમયગાળો છે તે દર9યાન ઉપP=થત તમામન ે

માનનીય વડાAધાન ી Kારા કરવામા ંઆવેલ આિથ?ક Cાિંતમા ં છેવટના માનવી #ધુીન ેસહયોગ 

Vરુો પાડવા 3ગે કરવામા ંઆવેલ #ચૂનો તથા સહયોગ આપવા 3ગેની િવ=Iતૃ છણાવટ કર� 

બDકો તથા ઉપP=થત એજ&સીઓને આ મહાયWમા ંમદદLપ થવા માટ� #ચૂના આપી.  

 

• માનનીય કિમશનર ી Kારા જણાવવામા ં આH:ુ ં ક� "યા ં જLર જણાય Qયા ં બDકો Kારા ક�9પGુ ં

આયોજન કર� બDક એકાઉ&ટ ખોલવામા ંસહયોગ આપવામા ંઆવ.ે  

                                                                                              ૨... 
 



૨. 

• તમામ ઉપP=થતોને હકારાQમકતા દાખવી હાલના રોકડ Hયવહારમાથંી ક�શલેસ Hયવહાર કર� બન ે

તેટલી લેસ ક�શનો ઉપયોગ થાય તે માટ� તમામને કાય.વાહ� કરવા જણાવેલ. તેમજ )ુદ� )ુદ� ઇ-

પેમ&ેટ #િુવધા Jમક� ડ�બીટ કાડ.,      પે-ટ�એમ, એસ.બી.આઇ.  બડ� વગેર� સી=ટમની #િુવધાની 

સમજ આપી.  
 

• ઉપP=થત બDકના Aિતિનિધઓને તેમજ તમામને ક�શલેશ +ા&ઝેકશન કરવા અને અ&ય કમ.ચાર� 

તથા રોજબરોજના કામમા ંસપંક.મા ંઆવતા તમામને આ ક�શલેશ પ5ધિત 3તગ.ત આવર� લેવા 

#ચૂન કરવામા ંઆH:ુ.ં  
 

• આ અભયાન 3તગ.ત ઉપP=થત બDકના અિધકાર�ઓને મ)ુર, કામદાર અને કો&+ા,ટ લેબરના 

ખોલવામા ંઆવનાર નિવન બDક એકાઉ&ટનો રોJ રોજનો ર�પોટ.  આપવા જણાવવામા ંઆH:ુ.ં  
 
 
 

                વડોદરા મહાનગરપાલકા  

                                                                                                   જનસપંક. િવભાગ, 

                                                                                                   તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૬ 

Aિત, 

તTંી ી, 

--------- 

વડોદરા. 

 ઉપરો,ત Aસેનોટ આપના દ' િનક વત.માનપTમા ંAિસ5ધ કરવા િવનતંી છે.                            જનસપંક. અિધકાર�  
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