રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા સ્ટ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ન્ડયાના ર્ંયુકત ઉપક્રમે MSME લોન મેળા (ક્રેડીટ
આઉટરીચ) પ્રોગ્રામનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ...
રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા સ્ટ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ન્ડયાના ર્ંયુકત ઉપક્રમે તા.ર૬-૧૦-ર૦ર૧ ના રોજ ''આઝાદી કા અમૃત
મહોત્ર્વ'' અંતર્સત MSME લોન મેળા (ક્રેડીટ આઉટરીચ) પ્રોગ્રામનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ. જે માં ૧૪ જે ટલી ન્વન્વધ બેન્કો જોડાયેલ
હતી. આ પ્રોગ્રામમાં રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવ, જીલ્લા ન્વકાર્ અન્ધકારીશ્રી દેવ ચૌધરી ર્ાહેબ, નાબાડસના ડી.એમ.ડીશ્રી મહેશ
પટોલે, લીડ બેન્ક મેનેજરશ્રી કે. ન્બસ્ટ્વાલ, ડીઆરડીના ડાયરેકટરશ્રી જે . કે. પટેલ, એર્બીઆઈના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજરશ્રી ન્વનોદકુમાર અરોરા,
બીઓબીના જનરલ મેનેજર તથા ઝોનલ હેડશ્રી ન્વજયકુમાર બેસ્ટ્ઠા, તથા જીલ્લા ઉદ્યોર્ કેન્રના જનરલ મેનેજરશ્રી કે.વી. મોરી ઉપન્સ્ટ્થત રહેલ.
કાયસક્રમના પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ણવએ ઉપન્સ્ટ્થત અન્ધકારીશ્રીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીઓ અને બેન્ક ર્ભાર્દોને આવકારતા
જણાવેલ કે, ભારત દેશ આઝાદીના ૭પ વર્સ ન્નન્મતે ''આઝાદી કા અમૃત મહોત્ર્વ'' ઉજવવામાં આવી રહયો છે . માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી
નરેન્રભાઈ મોદી દ્ઘારા દેશના MSME એકમોનો વધુ ન્વકાર્ થાય આર્થસક રીતે પણ ર્ક્ષમ બને અને આત્મન્નભસર બને તે માટે ન્વન્વધ યોજનાઓ
તથા પેકેજો અમલમાં મુકેલ છે . જે ના થકી દેશનું અથસતંત્ર ઉભરતું આવે છે . પ્રમુખશ્રીએ વધુમાં જણાવેલ કે રાજકોટ-ર્ૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોકારોએ MMM
એટલે કે માકેટીંર્, મેનેજમેન્ટ અને મની ર્ુત્ર અપનાવી ભારત દેશના ન્વકાર્માં ર્હભાર્ી બનવું જોઈએ. રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ
ઈન્ડસ્ટ્રી વેપાર-ઉદ્યોર્ તથા આમ પ્રજાના પ્રશ્નોનું યોગ્ય ન્નરાકરણ લાવી શકાય તે માટે ર્રકારશ્રી તથા ન્વન્વધ ન્વભાર્ોમાં એક ર્ેતુ તરીકે
જવાબદારી ન્નભાવી રહયું છે . રાજકોટ શહેરના નાના થી મોટા તમામ ઔદ્યોર્ીક એકમોને આર્ળ ધપાવવા આજરોજ MSME લોન મેળાનું
ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ છે . જે નો વધુમાં વધુમાં લાભ લેવા જણાવેલ.
કાયસક્રમમાં ઉપસ્ટ્થીત ન્વન્વધ બેન્કોના અન્ધકારીશ્રીઓએ ર્રકારશ્રીની Prime Minister Mudra Yojana, Stand up India, Prime
Minister Employment Generation Programme, Other MSME Proposal, PM Svanidhi, Mukhya Mantri Mahila
Utkarsh Yojana, KCC, SHG NRLM, ATL, Housing Loan, Auto Loan, Personal Loan જે વી ન્વન્વધ યોજનાઓની જાણકારી
માર્સદશસન આપેલ. તમેજ તે અંતર્સત ક્રેડડટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામમાં તમામ MSME એકમોને જરૂરી માર્સદશસન આપી સ્ટ્થળ પર જ તેનું ન્નરાકરણ
લાવેલ.

કાયસક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન જીલ્લા ન્વકાર્ અન્ધકારીશ્રી દેવ ચૌધરી ર્ાહેબએ આજના પ્રોગ્રામમાં આમંત્રીત કરવા બદલ તમામનો આભાર વ્યકત
કરતા જણાવેલ કે, ર્રકારી તંત્ર હર હંમેશ લોકોના તથા વેપાર-ઉદ્યોર્કારોના પ્રશ્નોના ન્નરાકરણ માટે અગ્રેર્ર છે . શહેરના ન્વકાર્ માટે ન્વન્વધ
યોજનાઓ અમલમાં મુકી MSME એકમોને પોતાના પ્રોજે કટો સ્ટ્થાપવા માટે જમીનની અથવા કોઈપણ રીતે જરૂરીયાત હોય તે માટે અમો ર્તત
પ્રયત્નો હાથ ધરીશું. તેમજ આ ક્રેડીટ આઉટરીચ પ્રોગ્રામનો વધુમાં વધુ લોકો લાભ લઈ પોતાના વેપાર-ધંધામાં વૃન્દ્ધ કરો તેવી શુભકામના પાઠવેલ.
આ પ્રોગ્રામ દરમ્યાન ન્વન્વધ બેન્કો દ્ઘારા સ્ટ્થળ પર લાભાર્થસઓને ન્વન્વધ યોજનાઓ અંતર્સત આશરે રપ૯ કરોડ જે ટલી લોનના ચેક તથા ર્ેન્કશન
લેટર અપસણ કરવામાં આવેલ. કાયસક્રમના અંતે રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ ઉપન્સ્ટ્થત અન્ધકારીશ્રીઓ તથા
ર્ભ્યશ્રીઓનો આભાર વ્યકત કરેલ. તેમજ આ કાયસક્રમને ર્ફળ બનાવવા જીલ્લા ઉદ્યોર્ કેન્રના જનરલ મેનેજરશ્રી કે. વી. મોરી ર્ાહેબએ જહેમત
ઉઠાવેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જણાવેલ છે .

