
તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ 

પ્રતત, 
તતં્રીશ્રી,  

દૈતનક..................... 
 

યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના શઠે  
EWS-1 ના ૧૬૪૮ અને EWS-2 ના ૧૬૭૬ તથા MIG ના ૮૪૭ ભી કુર – ૪૧૭૧ 

આલાવના ંફાધંકાભની કાભગીયી ચાલ ુછે. 
 

કયના ભશાભાયીને ધ્માનભા ંયાખી આ આલાવનુ ંપભમ ભેલલા અને યત કયલાની મદુતભા ં
આગાભી તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ સધુીની મદુત યખામેર. જેભા ંઆગાભી તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૧ એટરે કે, 

તલળે ૨૦ દદલવની મદુત રફંાલલાભા ંઆલેર છે.  

 

આલાવના પભમ ભેલલા તથા બયીને આલા ભાટે આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ. ફેંકની જુદી જુદી 
ળાખાઓ તેભજ યાજકટ ભશાનગયાલરકાના ંતભાભ  

તવતલક વેન્ટયભા ંવ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલેર છે. 

 
 

ભેમય ડૉ.પ્રદદ ડલ, સ્ટેનન્ડિંગ કતભટી ચેયભેન ષુ્કયબાઈ ટેર, મ્યતુનતવર કતભળનય 
ઉદદત અગ્રલાર, શાઉતવિંગ કતભટી ચેયભેન લામફેન યાણયા એક વયંકુ્ત માદીભા ંજણાલે છે કે, 
યાજકટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના શઠે EWS-1 ના ૧૬૪૮ અને EWS-

2 ના ૧૬૭૬ તથા MIG ના ૮૪૭ ભી કુર – ૪૧૭૧ આલાવના ંફાધંકાભની કાભગીયી ચાલ ુછે. 
આ આલાવનુ ંપભમ તલતયણ તથા બયીને યત આલા ભાટે છેલ્રે તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ સધુીન 
વભમ આલાભા ંઆલેર છે. જેભા ં તલળે તા. ૦૯/૦૭/૨૦૨૧ એટરે કે , ૨૦ દદલવની મદુત 
રફંાલલાભા ંઆલેર છે 

તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૧ સધુીભા ંઆલેર આલાવ પભમની તલગત 

 

આલાવની વખં્મા રીધેર પભમ યત આલેર પભમ 



EWS-1 ૧૬૪૮ ૧૭૪૬ ૭૧૫ 

EWS-2 ૧૬૭૬ ૫૩૦૭ ૧૯૯૦ 

MIG ૮૦૦ ૭૧૧ ૭૭ 

 

ઉયક્ત તભાભ ફાફત ધ્માનભા ંયાખી અને લધ ુને લધ ુરક ઘયના ઘયન રાબ રઇ 
ળકે તેલા શતેથુી તલળે અગાભી તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૧ સધુી પભમ ભેલલાની અને યત કયલાની 
મદુતભા ંલધાય કયલાભા ંઆલેર છે. આ પભમ ભેલલા ળશયેની  આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ. ફેંકની 
જુદી જુદી ૬ ળાખાઓભા ંજેલી કે, ળાયદાફાગ, ેરેવ યડ, યણછડનગય, તનભમા યડ, એસ્રન 
ચક, નાણાલટી ચક, તથા યાજકટ ભશાનગયાલરકાના ંતભાભ તવતલક વેન્ટય ભાયપત ભળે 
અને તમા ંજ બયીને આી ળકાળે. 
 EWS -1ના ંઆલાવની દકિંભત રૂ.૩ રાખ અને પભમ વાથે રૂ.૩૦૦૦ ડીઝીટ બયલાની 
યશળેે. 

EWS-2ના ંઆલાવની દકિંભત રૂ.૫.૫૦ રાખ અને પભમ વાથે રૂ.૧૦,૦૦૦ ડીઝીટ 
બયલાની યશળેે. 

 

MIGના ંઆલાવની દકિંભત રૂ.૨૪ રાખ અને પભમ વાથે રૂ.૨૦,૦૦૦ ડીઝીટ બયલાની 
યશળેે. 
 

EWS -1:- 
 કુટંુફની ભશત્તભ લાતિક આલક રૂ.૩ રાખ સધુીની શઈ, તેલા રક પભમ બયી ળકળે. 

 

EWS-2:- 
 કુટંુફની ભશત્તભ લાતિક આલક રૂ.૩ રાખ સધુીની શઈ, તેલા રક પભમ બયી ળકળે. 

MIG:- 

 કુટંુફની ભશત્તભ લાતિક આલક રૂ.૬.૦૦ રાખ થી રૂ.૭.૫૦ રાખ સધુીની શઈ, તેલા 
રક પભમ બયી ળકળે. 

EWS-1:- 
 

આ મજના શઠે આલાવન રઘતુ્તભ કાેટ તલસ્તાય અંદાજીત ૩૦.૦૦ ચ.ભી. યશળેે. 
જેભા ંએક ફેડરૂભ, એક સ્ટડી રૂભ, એક શર, યવડંુ, લળ, ફાથરૂભ-ટમરેટ વાથે સતુલધા 
આલાભા ંઆલળે. 

 

EWS-2:- 



આ મજના શઠે આલાવન રઘતુ્તભ કાેટ તલસ્તાય અંદાજીત ૪૦.૦૦ ચ.ભી. યશળેે. 
જેભા ંએક ફેડરૂભ, એક સ્ટડી રૂભ, એક શર, યવડંુ, લળ, ફાથરૂભ-ટમરેટ વાથે સતુલધા 
આલાભા ંઆલળે. 

 

MIGભા ંકુર ૧૨૬૮ આલાવ ૈકી ૪૨૧ આલાવ અગાઉ પાલણી થઇ ગમેર છે ફાકી યશતેા 
૮૪૭ આલાવ ભાટે પભમન ુ ંતલતયણ થળે. MIGભા ંઅંદાજીત ૬૦.૦૦ ચ.ભી. કાેટ યશળેે જેભા ંફે 
ફેડરૂભ, એક સ્ટડી રૂભ, એક શર, યવડંુ, એટેચ્ડ ટમરેટ, કભન ટમરેટ, સ્ટેનન્ડિંગ ફાલ્કની, વાથે 
સતુલધા આલાભા ંઆલળે. 

યાજકટ ભશાનગયાલરકાના ંતભાભ તવતલક વેન્ટયએ આલાવ મજનાના ંપભમ તલતયણન 

વભમ વલાયે ૧૦:૩૦ થી વાજંે ૦૩:૦૦ કરાક સધુીન યશળેે તેભજ આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ. 

ફેંકભા ંપભમ તલતયણન વભમ વલાયે ૧૦:૩૦ થી ફયે ૦૩:૦૦ લાગ્મા સધુીન યશળેે. 

નોંધ:- પભમ રેલા ભાટે અયજદાયે આધાય કાડમ વાથે યાખવુ ંઇચ્છનીમ છે. 

(ી.એ.ટુ ભેમય) 

 

 

 


