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-: અખફાયી માદી:- 

PMAY WZ MIGની ડીોઝીટ તા. ૧૮-૦૧-૨૦૨૨ થી  

તા. ૨૦-૦૧-૨૦૨૨ સધુીમાાં રીપાંડ કરી આવામાાં આવશે 
તારીખ: ૧૯-૦૧-૨૦૨૨ 

 યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી આલાસ મોજના – લેસ્ટ ઝોન અન્લમે MIG પ્રકાયના આલાસો 
ભાટે તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૧ સધુી પોભમ વલતયણ કયલાભા ંઆલેર. જેભા ંકુર ૧૦૪૫ પોર્મસમન ુ ં
વલતયણ થમેર અને તે ૈકી ૧૨૩ પોર્મસમ રૂ.૨૦,૦૦૦/- ડીોઝીટ સાથે બયાઈને યત આલેર. યત આલેર પોર્મસમન ુ ં
સ્ુટીની કયી MIGના ભજુંય થમેર ૫૯ પોર્મસમનો જાહયે કોર્મ્યટુયાઈઝ ડ્રો તા.૦૮/૧૦/૨૦૨૧ના યોજ કયીને ૫૯ 
રાબાથીઓને આલાસ પાલણી કયલાભા ંઆલેર છે. જ્માયે ૬૬ પોર્મસમ અપયૂતા આધાયોને કાયણે નાભજુંય કયલાભા ં
આલેર. જે રાબાથીઓને ડ્રોભા ંઆલાસ રાગેર છે તેઓની ડીોઝીટને પ્રથભ હ્તા તયીકે ગણલાભા ંઆલેર છે તેભજ 
નાભજુંય થમેર ૬૬ પોર્મસમના અયજદાયોએ ડીોઝીટ ેટે બયેર રૂ.૨૦,૦૦૦/- અયજદાયના પોભમભા ંદળામલેર 
એકાઉન્ટભા ંNEFT (નેળનર ઇરેક્ટ્રોવનક પડં રાન્સપય) દ્વાયા તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૨ થી તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૨ સધુીભા ંજભા 
કયી આલાભા ંઆલળે.  

 અત્માય સધુી યાજકોટ ભહાનગયાલરકાની આલાસ મોજનાભા ંઅયજદાયોને ડીોઝીટ યીપડં રેલા ભાટે સ્લમ ં
આલાસ મોજના વલબાગ ખાતે આલી જરૂયી આધાયો સાથે અયજી કયલાની યહતેી હતી. ત્માયફાદ આલાસ વલબાગ  
દ્વાયા એક એક અયજી પ્રભાણે લફર ફનાલીને ડીોઝીટ યીપડં કયલા ભાટેની પ્રક્રિમા કયતી હતી. જેના કાયણે જે 
અયજદાયો આલાસ મોજના વલબાગ ખાતે આલી જરૂયી આધાયો સાથે અયજી કયલાભા ંવલરફં કયતા હતા તેઓને યીપડં 
આલાભા ંણ વલરફં થતો હતો.  
 અયજદાયોની સગુભતા ભાટે યાજકોટ ભહાનગયાલરકાના ર્મયવુન. કવભળનયશ્રી અવભત અયોયાના ભાગમદળમન 
હઠે આલાસ મોજના ળાખા, ક્રહસાફી ળાખા અને આઈ.ટી ળાખા દ્વાયા સકંરન કયીને એક નલી વ્મલસ્થા અભરભા ં
મકુલાભા ંઆલી છે. જેભા ંઆલાસ વલબાગ દ્વાયા નાભજુંય થમેર તભાભ પોર્મસમભા ંયહરેી  એકાઉન્ટ નફંય, ફેંકની વલગતો 
તેભજ અન્મ જરૂયી વલગતો સકંલરત કયીને એક સાથે તભાભ અયજદાયોને ડીોઝીટની યકભ યત તેઓના એકાઉન્ટભા ં
NEFTથી જભા થઇ જામ તે પ્રભાણે કામમલાહી કયલાભા ંઆલેર તેભજ આ કાભ ભાટે હલે રાબાથીઓએ યાજકોટ 
ભહાનગયાલરકાની ઓપીસ ખાતે આલલાની જરૂય નક્રહ ડે યંત ુયાજકોટ ભહાનગયાલરકા સાભેથી અયજદાયોને 
તેઓના એકાઉન્ટભા ંયીપડં જભા કયાલી આળે.  

જે અયજદાયોના ૈસા ઉક્ટ્ત સભમભા ંએકાઉન્ટભા ંજભા ન થામ, તેઓએ તા.૨૪/૦૧/૨૦૨૨ ફાદ યાજકોટ 
ભહાનગયાલરકાની આલાસ મોજના વલબાગનો જરૂયી આધાયો સાથે રૂફરૂ સંકમ કયલા વલનતંી છે. જેથી આલા 
અયજદાયોના ૈસા ણ તાત્કાલરક ભી યહ ેતે પ્રકાયની કામમલાહી કયી ળકામ.  

 આ ઉયાતં જે રાબાથીઓને ઉક્ટ્ત મોજનાઓ EWS-1, EWS-2, MIG ના ડ્રોભા ંઆલાસ રાગેર છે અને 
એરોટભેન્ટ રેટય રેલાના ફાકી છે, તેઓને લહરેી તકે આલાસ મોજના વલબાગનો જરૂયી આધાયો સાથે સંકમ કયીને 
એરોટભેન્ટ રેટય ભેલી રેલા ભાટે ણ અીર કયલાભા ંઆલે છે.  
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