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િનયમ સ�ંહ - ૩ 

(૩) દ�ખર�ખ અને જવાબદાર�ના મા�યમ સ�હત િનણ�ય લેવાની ���યામા અ�સુરવાની કાય�પ�ધિત 

 લાભાથ� ની પા�તા ૧.અરજદાર ૨૧ વષ� થી ૪૫ વષ� �ધુી ના હોવા જોઇએ . 

૨. અરજદાર સામા�જક અને શૈ��ણક પૈક�ના રબાર� અને ભરવાડ �િત ના તથા 

તે પૈક�ની પેટા�િતના હોવા જોઇએ. 

૩. અરજદાર ના �ુ�ુબ ની વાિષ�ક આવક �ા.૩,૦૦,૦૦૦ �ધુી ની હોવી જોઇએ,. 

૪.અરજદાર� ર�શનંકાડ� , � ુટંણીકાડ� ,આધારકાડ� ર�ુ કરવા� ુરહ�શે. 

૫.અરજદારને સબિંધત �ય�સાય /ઉ�યોગ ધધંા� ુ�ાન / અ�ભુવ દાખલો 

ર�ુકરવાનો રઝેશે. 

 લાભ �ગે ની �વુ� 

જ�ુર�યતો  

૧. િનગમ �ારા રબાર� અને ભરવાડ �િત ના ઈસમો માટ� સીધા િધરાણ લોન 

હ�ઠળ દ� િનક વત�માન પ�ો મા/સરકાર� મા�યમો �ારા �હ�રાત આપવામા આવે 

�યાર� સબિંધત �જ�લા કચેર�માથી િનયત સમય મયા�દામા લોન અર� પ�ક 

મેળવ�.ુ 

૨.અર� પ�ક ભર� ઉપર દશા�વેલ સાધિનક કાગળો સ�હત �જ�લા કચેર�મા 

સમય મયા�દા મા ર�ુ કર�.ુ 

 કાય��મનો લાભ 

લેવાની પ�ધિત 

૧.અરજદાર� સમયયા�દામા સાધિનક કાગળો સ�હત ઓનલાઇન અર� કરવી. 

૩.િનગમ �ારા અર� પ�ક ચકાસણી. 

૪. જ�ર� સધિનક કગળો ની �તુ�તા. 

૫.મા�ય અર� પ�કો ની ઉ�યોગ /ધધંા �માણે યાદ� તૈયાર કરવી. 

૬.ઠરાવ �જુબ લાભાથ� પસદંગી સિમિત �ારા લાભાથ�ઓ ની પસદંગી. 

૭.લાભાથ�ઓની �થળ પર ચકાસણી . 

૮.લાભાથ�ઓ પાસે જ�ર� દ�તાવ�ેકરણ  

૯.લોન/રકમ/�ય�સાયના �માણમા લોન./િધરાણ. 

૧૦.લોન ર�કવર�. 

 �મતા ન�� કરવા 

માપદંડો 

૧.ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ ની આવક મયા�દાવાળા લાભાથ�ની �થમ પસદંગી. 

૨.િવકલાગં/અપગં/િવધવા/�ય�તા/મ�હલા અને અનાથ લાભાથ�. 

૩.અિતપછાત �િત ના લાભાથ�. 

૪.રા�ય ના સૌથી આિથ�ક પછાત તા�કુા પૈક� ના લાભાથ� ને તથા. 

૫.આવક મયા�દામા ઓછ� વાિષ�ક આવક ધરાવતા લાભાથ�ન ેપસદંગી મા 

અ�ીમતા આપવામા આવશે. 

 કાય��મ મા આવેલ 

લાભ ની િવગતો 

સીધા િધરાણ ની યોજના �તગ�ત િવિવધ �ય�સાય /ઉ�યોગ માટ� રા���ય પછા�વગ� 

નાણા અન ે િવકાસ િનગમ. નવી �દ�હ� �ારા મા�ય �િુનટ તેમજ રા�ય ના �ુટ�ર 

ઉ�યોગ �ારા િનધા�ર�ત કરવામા અવેલ �િુનટ કો�ટ �જુબ પસદંગી પામેલ 

લાભાથ�ઓ ને ૮૫% થી ૯૦% �ધુીની લોન વાિષ�ક ૩.૫% થી ૬% ના �યાજ દર 

થી આપવામા આવશે.તેમજ જો િનયિમત હ�તા ન ભર� તો બાક� હ�તા પર 

૬%િનયિમત �યાજ તથા ૧૨% દંડનીય �યાજ મળ� �ુલ -૧૮% �યાજ વ�લુ 

કરવામા આવે છે.આ યોજના હ�ઠળ સહાય (સબસીડ�)ની કોઈ જોગવાઈ નથી. 

 સહાયક� િવતરણની 

કાય�પ�ધિત 

૧.િનગમ અમલીત યોજનામા િનગમ �ારા �યવસાય /ઉ�યોગ શ� કરવા માટ� 

આર.ટ�.�.એસ.થી રકમ �કુવવામા ંઆવશે. 



7 
 

૨. કોઈ સજંોગોમા �જ�લા મથક�/ �હ�ર �થળે કાય��મથી લાભાથ�ઓ ને �બ� મા 

લોન � ુિવતરણ કરવામા ંઆવશે. 

 અર� �ા કરવી ક� 

અર� કરવા માટ� 

કચેર�મા કોનો 

સ�પક� કરવો 

વત�માનપ�ોમા ં�હ�રાત �િસ�ધ થયા બાદ ઓનલાઇન અર� કરવી. આ �ગે 

�જુરાત ગોપાલક િવકાસ િનગમ �લ., ગાધંીનગરનો ફોન ન ં૦૭૯-૨૩૨૫૬૪૯૧-

૯૫ 

 અર� ફ� િવના ��ુયે (અથવા �હ�રાત મા જણા�યા �જુબ) 

 અ�ય ફ� લાભાથ� ની પસદંગી / ચકાસણી બાદ યો�ય ઠર�લ લાભાથ� ને દ�તાવે�કરણ 

અને �ટ�શનર� ચા� પેટ� સમયાતંર� ન�� કરવામા આવે તે ફ� �કુવવાની રહ�શે. 

 અર� પ�ક નો 

ન�નુો 

�હ�રાત આ�યા બાદ બહાર પાડવામા આવે છે. 

 

 �બડાણો ની યાદ� અરજદાર ની અર� લાભાથ� પસદંગી સિમિત �ારા મ�ુંર થતા નીચે દશા�વેલ 

દ�તાવેજો સામેલ કરવાના રહ�શે. 

૧.ર�શનકાડ� /બી.પી.એલ કાડ� /� ુટંણી કાડ� ની નકલ 

૨.તા�તરનો અરજદાર નો પાસપોટ� સાઈઝ નો ફોટો. 

૩.વાિષ�ક આવક/�િત ના સ�મ અિધકાર�ના દાખલાની નકલ. 

૪.�યવસાય /ઉ�યોગ ની આવડત/અ�ભુવ �ગે ના �માણપ�. 

૫.�યવસાય ના �થળ �ગે સબિંધત સ�ાિધકાર� પાસે થી મેળવેલ લાયસ�ંસ ની 

નકલ. 

૬�મીનદારો ન િનલકત �ગે ના જ�ર� આધાર – �રુાવા.(૭/૧૨ અન ે૮અ ના 

ઉતારા અથવા મકાન ની વેરા પહોચ)  

૭.મેળવેલ લાયકાત ના �માણપ� ની નકલ. 

૮.રા���ય�ત બ�ક ના પાચં  કોરા ચેક  

૯.િનગમ ના નામે બો� ન�ધ. 

૧૦.આધારકાડ� અને આધારકાડ� બ�ક સાથે સીડ�ગ. 

 ���યા ને લગતી 

સમ�યાઓ �ગે 

�ા સ�પક� કરવો 

ઉપરો�ત દશા�વેલ સરનામે ટપાલ થી ક� ટ�લીફોન થી સ�પક� કર� શકાય .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


