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-: અખફાયી માદી :- 
ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીજ કોોયેળન દ્વાયા DAY-NULM મોજના શઠે કામયયત વખી 

ભડંો તથા NULM સ્ટ્ટાપ ભાટે મોજામેર વેભીનાયભા ંભના દ્વાયા ફનાલલાભા ં
આલેર સ્ટ્લ વશામ જૂથ (SHG)ના ૭૦થી લધ ુફશનેો ઉસ્સ્ટ્થત યશરે 

  
તાયીખ: ૨૧-૦૫-૨૦૨૨ 

દીનદમા અંત્મોદમ મોજના –યાષ્ટ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળન DAY-NULM મોજના 
અંતગયત વાભજજક ગવતળીરતા અને વસં્ટ્થાગત વલકાવ (SM&ID) મોજના અંતગયત યાજકોટ ળશયેભા ં
કામયયત સ્ટ્લ વશામ જુથના ફશનેો ભાટે ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીજ કોોયેળન દ્વાયા નાના ફૂડ 
પ્રોવેવવિંગ યવુનટને વયકાયી વફવવડી ભાટેની મોજના ભાટે  19 ભે ગરુુલાયના યોજ યાજકોટ ખાતે 
વેવભનાયનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆલેર શત ુ.ં આ વેવભનાયભા ંપ્રધાનભતં્રી પોભયરાઇઝેળન ભાઇક્રો ફૂડ 
એન્ટયપ્રાઈઝ મોજના શઠે 10 રાખ સધુીની વફવવડી તથા સ્ટ્લ વશામ જુથના વભ્મને 40 ,000 
સધુીની ભલા ાત્ર રોન તેભજ ગજુયાત યાજ્મભા ંશારભા ંકામયયત ફૂડ પ્રોવેવવિંગ વાથે જોડામેરા 
ગશૃ ઉદ્યોગ તેભજ નાના પ્રોવેવવિંગ યવુનટોને આ મોજનાની વશામ દ્વાયા લધ ુવાયી અને 
ગણુલત્તાયકુ્ત પ્રોડક્ટ ફજાયભા ંઉરબ્ધ થામ અને પ્રધાનભતં્રી પોભયરાઇઝેળન ભાઇક્રો ફૂડ 
એન્ટયપ્રાઈઝ (PMFME) મોજનાની ભાહશતી લધ ુને લધ ુરોકો સધુી શોંચાડલાની વાથોવાથ યવ 
ધયાલનાય વ્મસ્ક્તને એક જ સ્ટ્થાન ય ફધા  જ પ્રકાયના પ્રશ્નોનુ ંવનયાકયણ રાલી ળકામ તે ફાફતે 
ભાહશતી ભાગયદળયન આલાભા ંઆલેર શત.ુ આ મોજના અંતગયત નાના ફૂડ પ્રોવેવવિંગ યવુનટોને 
અગે્રડ કયલા ભાટે તેભજ નવુ ંયવુનટ ળરૂ કયલા ભાટે પ્રોજેક્ટ ખચયની 35 ટકા વફવવડી વયકાય 
દ્વાયા આલાભા ંઆલે છે. આ વવલામ ણ અનેક પ્રકાયની સવુલધાઓ આ મોજના અંતગયત 
આલાભા ંઆલી યશી શતા. જે ફાફતથી ભાહશતગાય કયલાભા ંઆલેર શતા.   

આ વેવભનાયભા ંજજલ્રા ઉદ્યોગ કેન્રના અવધકાયી  શ્રી કે.લી.ભોયી, જજલ્રા યજજસ્ટ્રાય શ્રી 
આય.લી.કહુયમા, ફાગામત અવધકાયી શ્રી જી.જે.કાતહયમા , સ્ટ્ટેટ ફેન્ક ઓપ ઈન્ન્ડમાના હયજજમોનર 
અવધકાયી શ્રી વલનીત કુભાય , ગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીજના આવવસ્ટ્ટન્ટ ભેનેજય શ્રી ીનરફેન 
ટેર, વૌયાષ્ટ્ર લેાયી ભશાભડંના પ્રમખુ શ્રી યાગબાઈ તેજુયા , પ્રગવતળીર ખેડુત શ્રી યભેળબાઈ 
રુાયેલરમા તથા અભ્યદુમ બાયત પ્રોજેક્્ના શ્રી ધલર યાલર ઉસ્સ્ટ્થત યશીને વૌને વલવલધ 
મોજનાઓથી ભાહશતીગાય કમાય શતા. તથા આ મોજના અંતગયત ળરૂ કયી ળકામ તેલી વલવલધ 
પ્રોડક્ટ વલે ભાહશતી આલાભા ંઆલી શતી. આ વેભીનાયનુ ંઆમોજન અભ્યદુમ વસં્ટ્થા દ્વાયા 



કયલાભા ંઆલેર જેભા ંગજુયાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોોયેળન રી.ના પ્રવતવનવધઓ ડો.પ્રળાતં જોળી 
તથા ભોવનકાફેન બોઈ દ્વાયા ભાગયદળયન રંુૂ ાડલાભા ંઆલેર શત ુ.ં  

આ વેવભનાયભા ંયાજકોટ ભશાનગયાલરકા અંતગયત દીનદમા અંત્મોદમ મોજના-યાષ્ટ્રીમ 
ળશયેી આજીવલકા વભળન( DAY-NULM) મોજનાના ંવાભાજજક ગવતળીરતા અને વસં્ટ્થાગત 
વલકાવ  (SM&ID) ઘટક શઠે યાજકોટ ળશયેભા ંફનાલલાભા ંઆલેર સ્ટ્લ વશામ જૂથ (SHG) ના ૭૦ 
થી લધ ુફશનેો અને NULM ભેનેજયો તથા NULM વભાજ વગંઠકો ઉસ્સ્ટ્થત યહ્યા શતા.  

 


