नािशक महानगरपािलका, नािशक
पीएम स्विनधी योजन
�दनांक २०/०९/२०२१

�ेस नोट व मनपा सोशल मेडीयावर �िस�ीसाठी

िवषय : पीएम स्विनधी योजनेतील पथिव�ेते िडिजटल ऑनबो�डकॅ म्प �िस�.
नािशक महानगरपािलके मध्ये शहरी फेरीवाल्यांसाठीक�� शासनपुरस ्क'पंत�धान
पथिव�े ता आत्मिनभर्र िन' योजना (पीएम स्विनध) सु� आहे. या योजने अंतगर्त१२३६८
पथिव�े त्यांना बँकांनी र�म �पये१२ कोटी ३१ लाख �पयेचे कजर् िवतरण केलेले आह.
पथिव�े त्यांना जास्तीत जास्त फायदा िमळण्यासाठी क�� शासन'स्विनधी से समृ�'
अिभयान सु� के ले आहे. यामध्ये पथिव�ेत्यांना व त्यांच्याकुटुंबातील सवर् सदस्१) पीएम
मातृ वंदना योजना २) जननी सुरक्षा योजन३) पीएम सरु क्षा िबमा योजन४) पीएम जीवन
ज्योती िबमा योजना५) पीएम जन धन योजना ६) एम �म योगी मानधन योजना ७) वन नेशन
वन राशन काडर्८) इमारत व इतर बांधकाम कामगार या आठ योजनेचा लाभ देण्यात येत आह.
नािशक महानगरपािलके ने १२३६८ पथिव�े त्यांची सोशल इकोनॉमी �ोफाई�लग भ�न
महारा�ात अव्वल स्थान िमळिवले आ.
यामध्ये५३१५९ लाभाथ�पैक� पा� लाभाथ�ना वरील आठ योजनांचा बँक, िजल्हा पुरवठा
िवभाग, कामगार आयु� िवभाग, आरोग्य िवभागामाफर्२८४२८ लाभाथ�ना लाभ देण्यात े
य त
आहे या मध्ये स�िस्थती नािशक मनपा राज्यात पिहल्या �मांकावर.
पीएम स्विनधी अंतगर्त कजर् िमळालेल्या पथिव�ेत्य अ� पदाथर् िवकणाऱ्या फेरीवा
अंतगर्त कजर् घेतले आहे अशा सवर् खा� पदाथर् िवकणाऱ्या फेरी( Street Food Vendors) ला
Swiggy व Zomato सोबत जोडणीचे काम सु� आहे. ज्यामुळे त्यांना अिधक ऑडर्र िमळण्

मदत होईल. इच्छुक Vendors नी िस्वगी- ९०१५५००८०० व झोमाटो- ८०४६८१०३३० या
�मांकावर फ� िमस कॉल देयाचा आहे.
तसेच पीएम स्विनधी योजने अंतगर्त कजर् िमळालेल्या सवर् पथिव�ेत्यांना िडिजटल
के ल्यास �ती �वहार१ �पया कॅ शबॅक िमळणार आहे. या कॅ शबॅकचा जास्तीत जास्त लाभ सव
पथिव�े त्यांना िमळणेसाठी क�� शासनाने नािशक शहरासाठी भारतपे
अ�ी�ेटरची नेमणूक के ली असून मंगळवार पासून

(BharatPe) या पेम�ट

BharatPe Payment Aggregator माफर्त

नवीन UPI ID/ QR Code पथिव�े त्यांना काढून देण्यास नािशक शहरातसु�वात करण्यात य
आहे. तसेच या भारतपे संस्थेमाफर्त पथिव�ेत्यांना आ�थक �वहार करणेसाठीचे �िशक्षण दे
येणार असून कजर् िमळालेल्या सवर् पथिव�ेत्यांनी जास्तीत जास्त िडिजटल �वहार करावे
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नािशक महानगरपािलकेच्या सवर् िवभागीय कायार्लयात संपकर् क
�कवा शहरातील भारतपे पेम�ट अ�ी�ेटर यांचेकडू नच नवीन UPI ID/ QR Code काढू न घेण्यात
यावा.

पथिव�े त्यांनी शासनाच्या संपूणर् योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा तसेच
िमळालेल्या पथिव�ेत्यांनी आवश्यक त्या सवर् दस्तऐवजासह बँकेशी संपकर् साधावा व क
करावे. योजनेबाबत काही अडचण आल्यास आपल्या जवळच्या मनपा िवभागीय कायार्लय
संपकर् करावा असे आवाहन मनपा उपायु� क�णा डहाळे यांचेकडून करण्यात येत आ.
Sd/-

�त कायर्वाहीस्तव

  नािशक महानगरपािल, नािशक

(क�णा डहाळे )
उपआयु� (एनयुएलएम)

१) जनसंपकर् अिधकार, नािशक मनपा. यांचेकडे न्यूजपेपर वर �िस�ीस्
२) संचालक,मािहती व तं�ज्ञान िवभ, मनपा. यांचेकडे मनपा सोशल मेडीयावर �िस�ीसाठी

