
યાજકોટ ભહાનગયાલરકા 
ડૉ. આંફેડકય બલન, ઢેફયબાઈ યોડ, યાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ 

-: અખફાયી માદી:- 

તા. ૨૫-૦૯-૨૦૨૨નાાં યોજ “સ્લનનનધ 
સ્નેહનભરન ભહોત્સલ” મોજામો.  

તાયીખ: ૨૬-૦૯-૨૦૨૨ 

   યાજ્મ સયકાયશ્રી તયપથી ભેર સચુના અનસુાય યાજ્મની તભાભ ભહાનગયાલરકા કક્ષાએ 
તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨નાાં યોજ ી.એભ. સ્લનનનધ મોજનાના રાબાથીઓ તથા તેભના રયલાયજનો સાથે સ્નેહ 
નભરન કામયક્રભનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. સયકાયશ્રી દ્વાયા આ ભહોત્સલનો મખુ્મ ઉદે્દળ ી.એભ. 
સ્લનનધી મોજના દ્વાયા સભનથિત ળેયી પેરયમાઓની ઓખ કયી નધયાણ ભેલેર પેરયમાઓની સાયી ઈભેજ , 

ડીઝીટર ટ્રાન્ઝેકળન ભાટેની વ્મલહાય કુળતા લગેયે ધ્માને રઇ પેયીમાઓને આભાંનિત ભહભેાનો સાથે 
સાંલાદ મોજી તેભજ આ ભહોત્સલ દયનભમાન પેરયમાઓ અને તેભના રયલાયને સાાંસ્કૃનતક કામયક્રભભાાં સાભેર 
કયી ારયલારયક ભાહોર ફને તે છે. જે અંતગયત યાજકોટ ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તા.૨૫/૦૯/૨૦૨૨નાાં યોજ 
શ્રી પ્રમખુ સ્લાભી ઓડીટોયીમભ, યૈમા યોડ, યાજકોટ ખાતે સભમ સાાંજનાાં ૦૪:૦૦ થી ૦૮:૦૦ કરાક દયમ્માન 
ી.એભ. સ્લનનનધ મોજનાના રાબાથીઓ સાથે “સ્નેહ નભરન” કામયક્રભ મોજલાભાાં આલેર  છે.  આ કામયક્રભ 
ભાન. ભેમય ડૉ. પ્રરદ ડલનાાં અધ્મક્ષ સ્થાને મોજામો હતો.  

આ કામયક્રભભાાં ડપે્યટુી ભેમય ડૉ. દનળિતાફેન ળાહ, નળશ ુકલ્માણ અને ખાસ ગ્રાન્ટ સનભનતના 
ચેયભેનશ્રી જમોત્સનાફેન ટીરાા તથા ડપે્યટુી કનભળનય શ્રી ચેતનબાઈ નાંદાણી, આસી. સહામક 
કનભળનયશ્રી એચ. આય. ટેર, આસી. ભેનેજયશ્રી કે. ડી. લાઢેય, શ્રી એન. એભ. આયદેસણા ઉસ્સ્થત યહ્યા 
હતા. 
 આ સ્નેહનભરન સભાયોહભાાં ભેમયશ્રી ડૉ. પ્રરદ દલએ જણાવ્યુાં હત ુાં કે, ભાન. લડાપ્રધાન તથા 
ગજુયાતના ભાન, મખુ્મભાંિીએ ળેયી પેરયમાઓને આત્ભનનબયય કયલા ીએભ સ્લનીનધ મોજનાનો આયાંબ 
કયલાભાાં આલેર. આ મોજનાનાાં રાબથી નાનાભાાં નાનો વ્મસ્તત રોન ભેલી ોતાની આજીનલકા 
નુા:સ્થાનત કયી ળકે છે. જેથી તેભના ફાકો ણ સાયી સ્કુરભાાં બણી ળકે. આ અંગે ની લચિંતા બાજ 
સયકાયે કયી છે. આ ઉયાત વ્મસ્તત ફીભાય ડ ેત્માયે ાાંચ રાખ રૂનમા સધુીની સહામ આયષુ્ભાન બાયત 
મોજના થાકી રાબ ભેલી ળકે છે અને અંતે અીર કયતાાં જણાવ્યુાં કે આ મોજનાનો રાબ લધભુાાં લધ ુ
ભેલો તથા તભાયા આજુફાજુના જરૂયીમાત ભાંદ વ્મસ્તતને આ મોજના અંગેની ભારહતી યુી ાડ.ે 
 આ પ્રસાંગે ડપે્યટુી ભેમય ડૉ. દનળિતાફેન ળાહ દ્વાયા ઉદફોધન કયતા કહ્ુાં કે જ્માાં ભાનલી ત્માાં 
સનુલધાએ આણા ભાન. લડાપ્રધાનશ્રીનુાં સિુ છે. તેને સાથયક કયલા તથા કોયોનાની કયી રયસ્સ્થનતભાાં આ 
ળેયી પેરયમાઓને ગબય ફનાલલા તથા છેલાડાના પેરયમાઓને આ ીએભ સ્લનીનધ મોજનાનો રાબ ભે તે 



હતેથુી આ કામયક્રભ નો આમોજના કયલાભાાં આવ્યુાં છે. આ મોજનાનો ઉદે્દશ્મ ળેયી પેરયમાઓ લધ ુને લધ ુઆ 
મોજનાનો રાબ ભેલે અને આત્ભનનબયય થામ. 

આ કામયક્રભભાાં યાજુબાઈ ગઢલી (રોક સારહત્મકાય) અને તેભની રટભ દ્વાયા રોક ડામયો યજુ કયલાભાાં 
આલેર. ત્માયફાદ સભાયોહના અધ્મક્ષ ભાન. શ્રી ડૉ.પ્રદી ડલ તથા ભાંચસ્થ ભહભેાનો દ્વાયા દી પ્રાગટય 
કયલાભાાં આલેર અને ભાંચસ્થ ભહાનબુાલોનુાં બકેુથી સ્લાગત કયલાભાાં આવ્યુાં. નળશ ુકલ્માણ અને ખાસ ગ્રાન્ટ 
સનભનતના ચેયભેનશ્રી જમોત્સનાફેન ટીરાા દ્વાયા સ્લાગત પ્રલચન કયેર અને નામફ મ્યનુન. કનભળનયશ્રી 
ચેતન નાંદાણી દ્વાયા આબાયનલનધ કયલાભાાં આલેર તેભજ યલીન્રનાથ ટાગોય પ્રાથનભક ળાા નાં.૬૪ની 
નલદ્યાથીનીઓ દ્વાયા દેળબસ્તત નતૃ્મ યજુ કયલાભાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

 

PM SVANidhiમોજના (PM Street Vendors AtmaNirbharNidhi)   

  બાયત સયકાયશ્રી દ્વાયા COVID-19 થી અસય ગ્રસ્ત “ળેયી પેરયમાઓ ભાટે PMSVANidhi (PM 
Street Vendors AtmaNirbharNidhi) મોજના થકી તેઓની આજીનલકા નુઃસ્થાનત કયી ળકે 

તે હતેથુી લરકિંગ કેનટર રોન ભી યહ ેતે ભાટે આમોજના અભરીકૃત છે.  
 

 આ મોજના હઠે પ્રથભ તફક્કાભાાં રૂ.૧૦,૦૦૦/-  તથા પ્રથભ રોન ણૂય થમેર રાબાથીઓન ે

ફીજા તફક્કાભાાં રૂ.૨૦,૦૦૦/-  સધુીની લરકિંગ કેનટર રોન નસક્યયુીટી નલના ફેંકો ભાયપત 

આલાભાાં આલે છે. 
 

 આ મોજના હઠે ઓનરાઇન ડીજીટર ટ્રાન્જેકળન લેગ ભે તે હતે ુ થી રાબ રીધેર 

રાબાથીઓન ેભહતભ રૂ.૧૨૦૦ કેળ ફેક આલાભાાં આલે છે. 
 

પ્રથભ તફક્કાભાાં રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની રોનની નસધ્ધધ 

 
નોંધામેર પેરયમાઓ થમેર અયજીઓ ડીસફસસ થમેર રોન 

૭૫૩૪ ૧૮૫૧૮ ૯૪૮૯ 
 

 

“સાંકલ્ સે નસધ્ધધ” અંતગસત ફીજા તફક્કાભાાં પ્રથભ રોન પણૂસ થમેર રાબાથીને 

રૂ.૨૦,૦૦૦/- રોનની નસધ્ધધ 

 

Loan Completion by Bank Applied for 2nd Loan Disbursed by Bank 

૨૧૦૫ ૧૩૬૨ ૧૦૨૪ 

 



         
 

ત્રીજા તફક્કાભાાં ફીજી રોન પણૂસ થમેર રાબાથીને રૂ.૫૦,૦૦૦/- રોનની નસધ્ધધ 
 

Loan Completion by Bank Applied for 3rd Loan Disbursed by Bank 

૧૭  ૧૩ ૦૬ 

 
 
         “સ્લનીધી સે સમદૃ્ધિ” અંતગયત PM SVANidhi મોજનાના રાબાથીઓ અન ે તેભના રયલાયો 
ભાટે સયકાયશ્રીની નલનલધ મોજનાનો રાબ ભી યહ ેતે ભાટે સાભાજજક આનથિક મલૂ્માાંકનની ઓનરાઈન 

પ્રોપાઈરીંગ કાભગીયી 
 

મોજનાન ાં નાભ સાંરગ્ન નલબાગ/કચેયી રાબાથી 

પ્રધાનભાંત્રી જનની સ યક્ષા મોજના આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ નલબાગ ૧૨૧૧૫ 

પ્રધાનભાંત્રી ભાતલૃાંદના મોજના ભરહરા અને ફ નલકાસ નલબાગ ૦૨ 

લન નેળન લન યેળનકાડસ પ યલઠા નલબાગ ૧૬૫૩ 

પ્રધાનભાંત્રી જન ધન મોજના  ૨૯૯૮ 

પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મોનત નલભા મોજના ૮૭૨૪ 

પ્રધાનભાંત્રી સ યક્ષા નલભા મોજના ૧૦ 

પ્રધાનભાંત્રી શ્રભમોગી ભાન ધન મોજના શ્રભ અને યોજગાય નલબાગ ૪૨૬૭ 
 
         આ નલનલધ મોજનાઓનો રાબ રાબાથીઓને સયતાથી ભી યહ ે તે ભાટે જરૂયીમાત અન ે

ાિતા રક્ષભાાં રઇ સાંરગ્ન નોડર એજન્સી સાથ ેસાંકરન કયી મોજનાનો રાબ રાબાથીને ભી યહ ેતે 

રદળાભાાં કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે. 
 

(ી.એ.ટુ ભેમય) 


