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તા.30-07-2022

ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટે લ, કેન્દ્રીય નાણાં
'પ્રધાનમંત્રી સ્વનનનધ યોજના' અંતર્ગત મખ્
રાજયમંત્રીશ્રી ભાર્વત કરાડજીની પ્રેરક ઉપસ્સ્િનતમાં તેમજ ભાજપા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી
સી.આર.પાટીલ સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી ડૉ.મહેન્દ્રભાઇ મજ
ંુ પરાની ર્રરમામય ઉપસ્સ્િનતમાં
મહાત્મા મંરદર, ર્ાંધીનર્ર ખાતે 'સ્વનનનધ મહોત્સવ' યોજાયો.

------------ુ રાતે સમગ્ર નવશ્વને અરહિંસાનો માર્ગ બતાવનાર મહાત્મા ર્ાંધી, દે શના ૫૬૩ રજવાડાઓન ંુ
ગજ
એકત્રીકરણ કરી આઝાદ ભારતને અખંડ ભારત બનાવનાર દે શના પ્રિમ ગૃહમંત્રીશ્રી સરદાર
ુ ુ બનાવવા સંલ્પબદ્ધ
વલ્લભભાઈ પટેલ, નવા ભારતના સ્વપ્નરષ્ટા તેમજ દે શને નવશ્વગર
નવશ્વના સૌિી લોકનપ્રય નેતા પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદશગન હેઠળ
મગ ન કરનાર ગૃહમંત્રીશ્રી અનમતભાઇ શાહ જેવ ંુ નેત ૃત્વ આપ્્ ંુ
કાશ્મીરમાંિી કલમ3 ૭૦ન ંુ નનમલ
છે -. શ્રી ભાર્વત કરાડજી

------------------ર્રીબી, ભ્રષ્ટાચાર, જાનતવાદ, સાંપ્રદાનયકતા, પ્રદુષણ મક્ુ ત તેમજ હેલ્ધી અને નશક્ષક્ષત તેમજ
નવશ્વને માર્ગદનશિત કરતા ભારતન ંુ નનમાગણ આજે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના
નેત ૃત્વમાં િઈ રહ્ ં ુ છે . -શ્રી ભાર્વત કરાડજી

------------------પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદશગનમાં 'બેનન્દ્કિંર્ ફોર નોન બેંકસગ, નસક્યોરરિંર્
ે ' ના મંત્ર સાિે અનવરતપણે જનકલ્યાણની યોજનાઓ
ફોર અનનસક્યોડગ , ફનન્દ્ડિંર્ ફોર નોનફન્દ્ડડ
અમલી બની છે -. શ્રી ભાર્વત કરાડજી
------------------

પીએમ સ્વનનનધ યોજના એ અંત્યોદય િી સવોદયની યોજના છે જે નાના ફેરરયાઓને
આત્મનનભગર બનાવવા અનતઉપયોર્ી િઈ રહી છે . -શ્રી ભાર્વત કરાડજી
-------------------

પ્રધાનમંત્રી સ્વનનનધ યોજનાના શેરી નવક્રેતા લાભાિીઓને ચેકન ંુ નવતરણ તેમજ રાજ્યની
ુ ેન્દ્રભાઈ પટે લ.
નર્રપાક્ષલકાના હુકમોન ંુ નવતરણ કરતા રાજ્યના મખ્ુ યમંત્રીશ્રી ભપ

------------આજના 'સ્વનનનધ મહોત્સવ' કાયગક્રમનો ઉદ્દે શ પીએમ સ્વનનનધ યોજનાને મહત્તમ લાભાિીઓ
ુ ી પહોંચતી કરી તેમને લાભ અપાવવાનો છે . -શ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટે લ
સધ

-------------ુ ુ બનાવવા,
પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ભારતને આત્મનનભગર બનાવવા, નવશ્વગર
'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ની પરરકલ્પનાને નસદ્ધ કરવા માટે દીર્ગરનષ્ટ અને દમરંદેશીતા સાિે
મક્કમતાપ મવગક પરરણામલક્ષી કામર્ીરી કરી દે શને અભ મતપ મવગ નેત ૃત્વ પ મરં ુ પાડી રહ્યા છે .
ુ ેન્દ્રભાઈ પટે લ
-શ્રી ભપ

-------------પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દે શના કરોડો નાર્રરકો માટે કુ ટંુ બભાવના સાિે અિાર્
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલ
પરરશ્રમ કરી રહ્યા છે . -શ્રી ભપ

--------------સમગ્ર સરકારી તંત્ર તેમજ ભાજપાના ચટ
ં મ ાયેલા સભ્યોને પીએમ સ્વનનનધ યોજનાનો લાભ
ુ ી પહોંચે
મળવાપાત્ર તમામ શેરી નવક્રેતાઓ સધ

ુ ેન્દ્રભાઈ પટે લ
શ્રી -ભપ

--------------ુ બ ૧૩,૧૪ અને ૧૫ ઓર્સ્ટના રોજ
પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના માર્ગદશગન મજ
આઝાદીના અમ ૃત મહોત્સવની ઉજવણીના ભાર્રૂપે તમામ નાર્રરકોના નનવાસસ્િાને અને
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલ
કચેરીએ નતરં ર્ો લહેરાવવા અપીલ કરતા મખ્ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
----------------

ુ ી પહોંચી તેનો આનિિક બોજો ઓછો કરવાનો
પીએમ સ્વનનનધ યોજના સામાન્દ્ય શેરી ફેરરયા સધ
ુ મોટો કાયગક્રમ છે . -શ્રી સી.આર.પાટીલ
પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો ખબ
------------------ુ રાતના નાર્રરકોને પણ આજે કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારની અંદાજે ૪૦૦ જેટલી
ગજ
યોજનાઓનો લાભ મળી રહ્યો છે . -શ્રી સી.આર.પાટીલ
-------------------

પીએમ સ્વનનનધ યોજના િકી શેરી નવક્રેતાઓને વ્યાજના ચક્રમાંિી છોડાવવા મહત્તમ
લાભાિીઓને આ યોજના સાિે જોડવાન ંુ માધ્યમ બની ખ મબ મોટી ક્રાંનત િઈ શકે છે .
-શ્રી સી.આર.પાટીલ

------------------ભાજપા સંર્ઠન તેમજ તમામ ચટ
ં મ ાયેલા સભ્યોને તેમના નવસ્તારમાં રોજર્ારી અિે આવતા
શેરી નવક્રેતાઓને પીએમ સ્વનનનધ યોજનાનો મહત્તમ લાભ અપાવવા હાકલ કરતા ભાજપા
પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ

------------------પ્રિમ રૂ.૧૦,૦૦૦ની લોનની નનયનમત ચકુ વણી બાદ રૂ.૨૦,૦૦૦ અને ત્યારબાદ રૂ.૫૦,૦૦૦
ુ ીની લોન મેળવીને ૯ ટકા માંિી ૭ ટકા વ્યાજ સરકાર પાસેિી પરત મેળવી શેરી નવક્રેતા
સધ
પોતાના ધંધાનો નવકાસ કરી શકે છે . - શ્રી સી.આર.પાટીલ

------------------પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે દે શના રદવ્યાંર્ો સહજતાિી જીવન જીવી શકે તે માટે
ુ વત્તા્ક્ુ ત સાધનો આપવાનો એક ખ મબ મોટો પ્રયાસ કયો છે ત્યારે કામ કરવા સક્ષમ
ગણ
રદવ્યાંર્ોને સરકારની યોજનાઓના લાભ િકી રોજર્ાર મળે તે રદશામાં કાયગ કરવા માટે
આહવાન કરતા ભાજપા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ
--------------------

ુ રાત પ્રદે શ મીરડયા નવભાર્ અખબારી યાદીમાં જણાવે છે કે ,
ભારતીય જનતા પાટી ગજ
ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રીય નાણાં
આજરોજ 'પ્રધાનમંત્રી સ્વનનનધ યોજના' અંતર્ગ ત મખ્
રાજયમંત્રીશ્રી

ભાર્વત

કરાડજીની

પ્રેરક

ઉપસ્સ્િનતમાં

તેમજ

ભાજપા

પ્રદે શ

અધ્યક્ષશ્રી

ુ ાઈ મોરડીયાની
સી.આર.પાટીલ, કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી ડૉ.મહેન્દ્ર મજ
ંુ પરા, રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રી નવનભ
ર્રરમામય ઉપસ્સ્િનતમાં રાજ્ય સરકારના શહેરી નવકાસ અને ગ ૃહ નનમાગ ણ નવભાર્ દ્વારા મહાત્મા
મંરદર, ર્ાંધીનર્ર ખાતે 'સ્વનનનધ મહોત્સવ'ન ંુ આયોજન કરવામાં આવ્્ ંુ હત.ંુ આ કાયગક્રમમાં રાજ્યના
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે પ્રધાનમંત્રી સ્વનનનધ યોજનાના શેરી નવક્રેતા
મખ્ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
લાભાિીઓને ચેકન ંુ નવતરણ તેમજ રાજ્યની નર્રપાક્ષલકાના હુકમોન ંુ નવતરણ કરવામાં આવ્્ ંુ હત.ંુ

ુ રાતની પાવન ભ મનમએ
કેન્દ્રીય નાણાં રાજયમંત્રીશ્રી ભાર્વત કરાડજીએ જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે , ગજ
સમગ્ર નવશ્વને અરહિંસાનો માર્ગ બતાવનાર મહાત્મા ર્ાંધી, દે શના ૫૬૩ રજવાડાઓન ંુ એકત્રીકરણ કરી
આઝાદ ભારતને અખંડ ભારત બનાવનાર દે શના પ્રિમ ગ ૃહમંત્રીશ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ,
ુ ુ બનાવવા સંલ્પબદ્ધ નવશ્વના સૌિી લોકનપ્રય નેતા
નવા ભારતના સ્વપ્નરષ્ટા તેમજ દે શને નવશ્વગર
પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી, પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગ દશગન હેઠળ કાશ્મીરમાંિી
મગ ન કરનાર ગ ૃહમંત્રીશ્રી અનમતભાશાહ જેવ ંુ નેત ૃત્વ આપ્્ ંુ છે , આ ભ મનમને હું નમન
કલમ ૩૭૦ન ંુ નનમલ
ુ રાતની પનવત્ર ધરતી પર આવી ખશ
ુ ીની લાર્ણી િઈ રહી છે . ર્રીબી ભ્રષ્ટાચાર,
કરં ુ છં. ગજ
જાનતવાદ, સાંપ્રદાનયકતા, પ્રદુષણ મક્ુ ત તેમજ હેલ્ધી અને નશક્ષક્ષત તેમજ નવશ્વને માર્ગ દનશિત કરતા
ભારતન ંુ નનમાગ ણ આજે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના નેત ૃત્વમાં િઈ રહ્ ં ુ છે . પ્રધાનમંત્રીશ્રી
નરે ન્દ્રભાઈ મોદીજીના માર્ગ દશગનમાં 'બેનન્દ્કિંર્ ફોર નોન બેંકસગ, નસક્યોરરિંર્ ફોર અનનસક્યોડગ , ફનન્દ્ડિંર્
ફોર નોનફન્દ્ડેડ' ના મંત્ર સાિે અનવરતપણે જનકલ્યાણની યોજનાઓ અમલી બની છે .
શ્રી ભાર્વત કરાડજીએ જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે, છે લ્લા ૮ વષગમાં પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીએ
દે શની ઉન્નનત માટે અનેકનવધ નનણગયો લઈ નવનવધ યોજનાઓ અમલમાં મ મકી દે શના ર્રીબને
મખ્ુ યપ્રવાહમાં લાવવાનો સફળ પ્રયાસ કયો છે . પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, પ્રધાનમંત્રી વીમા
ુ માન ભારત યોજના, પ્રધાનમંત્રી જીવનજ્યોનત વીમા યોજના, પ્રધાનમંત્રી મરુ ા
સરુ ક્ષા યોજના, આ્ષ
યોજના સરહત અનેક યોજનાઓનો લાભ દે શના કરોડો નાર્રરકોને મળી રહ્યો છે . પીએમ સ્વનનનધ
યોજના કોરોના મહામારીના કપરા સમય પછી શેરી નવક્રેતાઓને આત્મનનભગર બનાવવા માટે
આશીવાગ દરૂપ યોજના છે કે જે અંતર્ગ ત લાભાિીને ક્રમશ: ૧૦,૦૦૦, ૨૦,૦૦૦ અને ૫૦,૦૦૦ની લોન
મળી રહી છે , ૯ ટકા વ્યાજમાંિી ૭ ટકા વ્યાજન ંુ વળતર કેન્દ્ર સરકાર પાછં આપે છે . પીએમ સ્વનનનધન
યોજના એ અંત્યોદય િી સવોદયની યોજના છે જે નાના ફેરરયાઓને આત્મનનભગર બનાવવા
અનતઉપયોર્ી િઈ રહી છે .
ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે , આજના 'સ્વનનનધ
આ પ્રસંર્ે સંબોધન કરતા મખ્
ુ ી પહોંચતી કરી તેમને
મહોત્સવ' કાયગક્રમનો ઉદ્દે શ પીએમ સ્વનનનધ યોજનાને મહત્તમ લાભાિીઓ સધ
લાભ અપાવવાનો છે . પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રિમ રદવસિી જ સૌના સાિ, સૌના નવકાસ,
સૌના નવશ્વાસ, સૌના પ્રયાસના મંત્ર સાિે, દે શના સામાન્દ્ય અને છે વાડાના માનવીને આર્ળ લાવવા

માટે અિાર્ પ્રયત્નો કયાગ છે . પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી ભારતને આત્મનનભગર બનાવવા,
ુ ુ બનવવા, 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ની પરરકલ્પનાને નસદ્ધ કરવા માટે દીર્ગરનષ્ટ અને
નવશ્વગર
દમરંદે શીતા સાિે મક્કમતાપ મવગક પરરણામલક્ષી કામર્ીરી કરી દે શને અભ મતપ મવગ નેત ૃત્વ પ મરં ુ પાડી રહ્યા
ુ રાતને આજે ડબલ એન્દ્જીનની સરકારનો લાભ મળી રહ્યો છે .
છે . ગજ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલે જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે , પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદી દે શના કરોડો
મખ્ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
નાર્રરકો માટે કુ ટંુ બભાવના સાિે અિાર્ પરરશ્રમ કરી રહ્યા છે . કોરોના મહામારીના સમયમાં નવશ્વના
અનેક દે શોએ જ્યારે નાર્રરકોને પોતાના હાલ પર છોડી દીધા હતા ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઇ
મોદીએ નનણાગ યક નેત ૃત્વનો પરરચય આપીને દે શના કરોડો નાર્રરકોની ક્ષચિંતા કરી છે . ૨૦૦ કરોડ
વેકસીન ડોઝ, સળં ર્ ૨ વષગિી ર્રીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ નવનામલ્ુ યે અનાજ, પીએમ સ્વનનનધ
યોજના, ર્રીબ કલ્યાણ યોજના ,વ ૃદ્ધ અને નવધવા પેંશન, રકસાન સન્દ્માન નનનધ જેવી અનેક યોજનાઓ
ુ યમંત્રીશ્રી ભપ
ુ ેન્દ્રભાઈ પટેલે સમગ્ર સરકારી
કોરોનાકાળમાં જનતા માટે આશીવાગ દરૂપ બની છે . મખ્
તંત્ર તેમજ ભાજપાના ચટ
ં મ ાયેલા સભ્યોને પીએમ સ્વનનનધ યોજનાને લાભ મળવાપાત્ર તમામ શેરી
ુ ી પહોંચતી કરવા આહવાન ક્ું ુ હત ંુ તેમજ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના
નવક્રેતાઓ સધ
ુ બ ૧૩,૧૪ અને ૧૫ ઓર્સ્ટના રોજ આઝાદીના અમ ૃત મહોત્સવની ઉજવણીના
માર્ગ દશગન મજ
ભાર્રૂપે તમામ નાર્રરકોને નનવાસસ્િાને અને કચેરીએ નતરં ર્ો લહેરાવવા અપીલ કરી હતી.
આ પ્રસંર્ે ભાજપા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે સંબોધન કરતા જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે,
ુ ી પહોંચી તેનો આનિિક બોજો ઓછો કરવાનો
પીએમ સ્વનનનધ યોજના સામાન્દ્ય શેરી ફેરરયા સધ
ુ મોટો કાયગક્રમ છે , શેરી નવક્રેતાઓને વ્યાજના ભારણમાંિી
પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીનો ખબ
ુ ાનો, મરહલાઓ,
રાહત આપતી યોજના છે . પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીના નેત ૃત્વમાં દે શભરના ્વ
ખેડમતો, આરદવાસીઓ, ર્રીબો, માછીમારો સરહત તમામ વર્ગ માટે અનેકનવધ યોજનાઓ કાયગરત છે ,
ુ રાતના નાર્રરકોને પણ આજે કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય સરકારની અંદાજે ૪૦૦ જેટલી યોજનાઓનો
ગજ
લાભ મળી રહ્યો છે .
ુ ાં જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે , પીએમ સ્વનનનધ
ભાજપા પ્રદે શ અધ્યક્ષશ્રી સી.આર.પાટીલ સાહેબે વધમ
યોજના િકી શેરી નવક્રે તાઓને વ્યાજના ચક્રમાંિી છોડાવવા મહત્તમ લાભાિીઓને આ યોજના સાિે
જોડવાન ંુ માધ્યમ બની ખ મબ મોટી ક્રાંનત િઈ શકે છે . શ્રી સી.આર.પાટીલે ભાજપા સંર્ઠન તેમજ

તમામ ચટ
ં મ ાયેલા સભ્યોને તેમના નવસ્તારમાં રોજર્ારી અિે આવતા શેરી નવક્રેતાઓને પીએમ સ્વનનનધ
યોજનાનો મહત્તમ લાભ અપાવવા હાકલ કરી હતી. પ્રિમ રૂ.૧૦,૦૦૦ની લોનની નનયનમત ચકુ વણી
ુ ીની લોન મેળવીને શેરી નવક્રેતા પોતાના ધંધાનો
બાદ રૂ.૨૦,૦૦૦ અને ત્યારબાદ રૂ.૫૦,૦૦૦ સધ
નવકાસ કરી શકે છે . પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરે ન્દ્રભાઈ મોદીએ દે શના રદવ્યાંર્ો સહજતાિી જીવન જીવી શકે
ુ વત્તા્ક્ુ ત સાધનો આપવાનો એક ખ મબ મોટો પ્રયાસ કયો છે ત્યારે કામ કરવા સક્ષમ
તે માટે ગણ
રદવ્યાંર્ોને સરકારની યોજનાઓના લાભ િકી રોજર્ાર મળે તે રદશામાં કાયગ કરવા માટે આહવાન
ક્ું ુ હત.ંુ
ુ ાઈ મોરડીયાએ પ્રાસંક્ષર્ક ઉદબોધન
આજના આ કાયગક્રમમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રી નવનભ
કરી પીએમ સ્વનનનધ યોજના અંતર્ગ ત છણાવટ કરી હતી અમે જણાવ્્ ંુ હત ંુ કે , ૨,૩૩,૫૬૨ જેટલા
લાભાિીઓ આજે પીએમ સ્વનનનધ યોજનાનો લાભ લઇ રહ્યા છે અને રાજ્ય સરકાર મહત્તમ
લાભાિીઓને યોજનાનો લાભ અપાવવા પ્રનતબદ્ધતા સાિે કાયગ કરી રહી છે .
આ પ્રસંર્ે રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, રાજ્યસભા તેમજ લોકસભાના સાંસદશ્રીઓ,
ધારાસભ્યશ્રીઓ, ભાજપા સંર્ઠનના હોદ્દે દારો, મેયરશ્રીઓ, અન્દ્ય અપેક્ષક્ષત અગ્રણીશ્રીઓ, સબંનધત
અનધકારીર્ણ, લાભાિીઓ ઉપસ્સ્િત રહ્યા હતા.

ડૉ યજ્ઞેશ દવે
(પ્રદે શ મીરડયા કન્દ્વીનર)

