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-: અખફાયી માદી:-

PM Street Vendors AtmaNirbharNidhi(PM SVAnidhi)
યુ સ્કત
ૃ મોજનાનો યાજકોટ ળશેયના તભાભ પેરયમાઓને
રાબ ભી યશે તે ભાટે ભના દ્વાયા કેમ્ન ુંુ આમોજન
તાયીખ: ૧૫-૦૯-૨૦૨૦

પ્રધાનભુંત્રી સ્રીટ લેન્ડય આત્ભનનબભય ( PM SVAnidhi) મોજના અંતગભ ત ળેયી પેરયમાઓને
ુ
આજીનલકાનાું શેતવય
આલાવ અને ળશેયી ફાફતો ભુંત્રારમ દ્વાયા COVID-19 થી અવયગ્રસ્ત ળશેયી
ુ ી ળશેયી પેયીમાઓને લકીંગ કેનટર રોન
પેયીમાઓ ોતાનો વ્મલવામ ળરૂ કયી ળકે તે શેતથ
આલા ભાટે બાયત વયકાયશ્રી દ્વાયા PM Street Vendors AtmaNirbharNidhi(PM SVAnidhi) a
scheme for special micro-credit facility, ૧૦૦% કેન્ર વયકાય યુ સ્કૃત મોજના રાગ ુ કયલાભાું
આલેર છે .
ુ ીની લરકિંગ કેનટર રોન
આ મોજના શેઠ ળશેયી પેયીમાઓને ફેંક દ્વાયા રૂ , ૧૦,૦૦૦/- સધ
આલાભાું આલે છે . આ મોજનાનો યાજકોટ ળશેયના તભાભ પેરયમાઓને રાબ ભી યશે

ુ
તે શેતવય

યાજકોટ ભશાનગયાલરકા ની પ્રોજેક્ટ ળાખા દ્વાયા ળશેયના તભાભ શોકવભ ઝોન ળશેયના

તભાભ

યાજભાગો ઉય છુટા છલામા પેયી કયતા તભાભ પેરયમાઓનો વુંકભ કયલાભાું આલે છે . આ ઉયાુંત
આ મોજનાના અવયકાયક અભરીકયણ અને પેરયમાઓને કોઈ મશ્ુ કેરી ન
દળાભલેર પેયીમોના યશેઠાણ તેભજ શોકવભ ઝોન તથા જાશેયભાગો

ુ
ડે તે શેતવય

નીચે

ઉય જરૂયી પ્રચાય પ્રવાય કયી

ુ ીભાું નીચેની નલગતે કેમ્ન ુંુ આમોજન કયલાભાું આલેર છે . વાથો વાથ આ રોન અંગે ની
અત્માય સધ
વું ૂણભ પ્રરિમા ઓનરાઈન કયલાભાું આલતી શોમ દયે ક પેરયમાઓનાું આધાયકાડભ વાથે રીંક
ભોફાઈર નુંફય ચાલ ુ શોલો જરૂયી

કયે ર

શોમ કેમ્ના સ્થે આધાય કાડભ ની કીટ ણ ઉરબ્ધ કયાલી

સ્થ ઉય જ આધાય વફુંનધત પ્રરિમા  ૂણભ થામ તેપ્રકાયની કાભગીયી કયલાભાું આલે છે .
કેમ્ન ુંુ સ્થ

લોડભ નું.

તાયીખ

૩

ુ ેરી ળાક ભાકે ટ, યાજકોટ
જયફ

૧૮-૦૭-૨૦

૪

બગલતીયા ળાક ભાકે ટ, યાજકોટ

૨૦-૦૭-૨૦

૩

યે લ્લેજ ુંકળન યોડ, ડાક ફુંગરા, યાજકોટ

૨૧-૦૭-૨૦

૪

વેટેરાઈટ ચોક શોકવભ ઝોન, યાજકોટ

૨૨-૦૭-૨૦

૩

આસ્થા ચોક યે રનગય, યાજકોટ

૨૫-૦૭-૨૦

૨

છોટુનગય, આંગણલાડી, યાજકોટ

૨૫-૦૭-૨૦

૨

ુ ાનભઢી, યૈ મા યોડ, યાજકોટ
છોટુનગય, શનભ

૩૧-૦૭-૨૦

૨

યે વકોભ આટભ ગે રેયી

૩૦-૦૭-૨૦

૩

ુ ેરી ળાક ભાકે ટ, યાજકોટ
જયફ

૦૨-૦૮-૨૦

૨

એયોટભ ફહુભાી, યાજકોટ

૦૮-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય, યાજકોટ

૦૫-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય, યાજકોટ

૨૬-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય આંગણલાડી, યાજકોટ

૧૭-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય આલાવ મોજના, યાજકોટ

૦૧-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય આલાવ મોજના, ૧૩ ભા,યાજકોટ

૦૨-૦૮-૨૦

૧

યૈ માધાય ચાય ફાઈ ભરદયયાજકોટ

૨૭-૦૮-૨૦

૬

વાગયનગય, ભાકે રટિંગ માડભ ાવે, યાજકોટ

૦૨-૦૯-૨૦

૩

રકટીયા આલાવ મોજના, ળાા નું.૪૦, યાજકોટ

૦૩-૦૯-૨૦

૧૧

ધયભનગય, ૪૦ ફૂટ યોડ, યાજકોટ

૧૦-૦૯-૨૦

૧૧

જ્મોનત કોમ્રેક્ષ, ભલડી ભેઈન યોડ, યાજકોટ

૧૦-૦૯-૨૦

ુ ે લધ ુ રાબ ભે અને વભગ્ર યાજકોટ
ઉક્ત કાભગીયી ળશેયી પેયીમાઓને વયતાથી લધન
ુ ે
ળશેયનાું પેરયમાઓ આ મોજનાભાું જોડામ તે ભાટે કયલાભાું આલેર છે . ઉયાુંત ફેંકો તયપથી લધન
લધ ુ રોન અયજીઓ ભુંજુય થામ તે રદળાભાું તભાભ ફેંકવભની ભીટીંગ

ણ દય અઠલારડમે ભાન .

કનભળનય શ્રી ઉરદત

અગ્રલાર વાશેફ ના ભાગભદળભનથી

નામફ કનભળનય શ્રી વી .કે. નુંદાણી ની

અધ્મક્ષતાભાું મોજલાભાું આલે છે .
નલળેભાું આ મોજના અંતગભત અંદાજીત ૨ ૭૦૦ થી લધ ુ પેરયમાઓ એ રોન પોભભ બયે ર છે .
ુ ે લધ ુ
અને ૫૦૦ થી લધ ુ રોન અયજીઓ ભુંજુય ણ કયલાભાું આલેર શોમ , આ કેમ્નો રાબ લધન
ળશેયી પેરયમાઓ ને રેલા યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

દ્વાયા અનયુ ોધ કયલાભાું આલે છે .

આ PM

SVANidhi મોજનાનો રાબ યાજકોટ ભશાનગયાલરકાની પ્રોજેક્ટ ળાખા રૂભ નું.૯ ઢેફય યોડ ખાતેથી
ભી ળકળે. તદુયાુંત આ કાભગીયી ભાટે પ્રોજેક્ટ ળાખા દ્વાયા દયે ક ળેયી પેરયમા

નો વુંકભ ણ

કયલાભાું આલ તો શોમ, ળેયી પેરયમાઓ એ આધાય કાડભ ચટ
ુંુ ણી કાડભ , ફેંક ાવબકુ ની નકર તથા જે
ળેયી પેરયમા ાવે પેરયમાન ુંુ યજીસ્રેળન કાડભ તથા વટીપીકેટ વાથે યાખલા નોંધ રેળો.

(જન વુંકભ અનધકાયી)
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા

