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�ક૨ણ-૧૩ 
૧૩.૧ સીઘા િઘરાણની �વરોજગાર� માટ�ની લોન યોજના.  

 �દુતી િઘરાણ (ટમ� લોન)  

૧. આ યોજના �તગ�ત ��ુષ/મ�હલા લાભાથ�એ પોતાની પસદંગીનો ધધંો કરવાનો રહ�શે. 

 િધરાણની મયા�દા:- આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા. ૨,૦૦,૦૦૦/- �ઘુીની છે. 

·  ૫�પુાલન યોજનામા ં �ા.૧.૦૦ લાખ. 

·  નાના ઘઘંા �યવસાય �ા.૨.૦૦ લાખ. 

·  ૫�રવહન યોજના (ફકત ઓટો ર��ા અને લોડ�ગ વાહન)�ા.૨.૦૦ લાખ. 

ર. �યાજનો દર :- આ યોજનાઓમા ં�યાજનો દર વાષ�ક ૬ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :-  આ લોન �યાજ સ�હત ૬૦ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની રહ�શે.  

૩. સામા�ક અન ેશ�ૈ�ણક ર�તે ૫છાત વગ�ને �વરોજગાર� માટ� લોન આપી ૫ગભ૨ ક૨વાનો ઉ�ેશ. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકંન ેછે�લા               વષ� માટ� ૨૦૨૧-૨૨ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક (લાખમાં) 

 

૧ ટમ� લોન (રાજય સરકાર) ૧૯૭ ૨૫૪.૬૦ 

૨ ટમ� લોન (રા���ય િનગમ) ૫૮ ૮૧.૬૦ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ના હોવા જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૨૧ વષ�થી વ� ુઅન ે૪૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

�.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

 (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા /�યવસાય�ુ ં�ાન હો� ુ ંજોઈએ. 

૬. ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસેથી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવ ે છે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇનમા ં

આવે છે.  

૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત સમ� 

અર�ઓ �કુવામા ંઆવે છે. � તે �યવસાય માટ� તમેની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં કર� અર� 

મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 

૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.              સન-ે ૨૦૧૯-૨૦ 

�મૂ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપલે લોન સહાય   

�ા.લાખમા ં

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩.૦૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૬ ૩૩.૧૦ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬ ૫૩.૦૬ 

૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૩૬ ૧૮૯.૨૬ 

૫ ૨૦૨૦-૨૧ ૩૨૭ ૫૧૯.૩૫ 
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૧૦. ૫સદં કરાયલે લાભાથ�ઓન ે તનેી અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અન ે જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, 

�મીનદારો ૨�ુ ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સેટ મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ 

કાય�વાહ� �ણૂ� થયથેી લાભાથ�ન ે તઓેના બે�ક એકાઉ�ટમા ં RTGS/NEFT �વારા �કૂવ�ુ ં

કરવામા ંઆવે છે.  

૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગેના આધારો, ��ુલ 

લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખે �ગે જ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.       સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

   �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ, 

ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય તે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

(િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે.  
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�કરણ-૧૩ 
૧૩.(૨) �� ૂ�વ�ણ�મા યોજના :-  

૧.  ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ �વતા પછાત વગ�ની મ�હલાઓની માટ� �વરોજગાર કરવા માટ� ખાસ યોજના. 

 િધરાણની મયા�દા:-  આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા. ૨,૦૦,૦૦૦/- �ઘુીની છે. 

ર �યાજનો દર :-  આ યોજનાઓમા ં�યાજનો દર વાિષ�ક ૫ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :-  આ લોન �યાજ સ�હત ૬૦ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની રહ�શે. 

૩. નાના ધધંા રોજગા૨ માટ� સામા�ક અને શ�ૈ�ણક ર�તે ૫છાત વગ�ની મ�હલાઓન ે�વરોજગાર� �રુ� 

પાડવાનો ઉ�ેશ. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકંન ેછે�લા                     વષ� માટ�  ૨૦૨૦-૨૧ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક(લાખમા)ં 

૧ �� ૂ�વ�ણ�મા યોજના (રાજય સરકાર) ૫ ૧૦.૦૦ 

ર �� ૂ�વ�ણ�મા યોજના (રા���ય િનગમ) ૫ ૧૦.૦૦ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ની મ�હલા  હોવી જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૨૧ વષ�થી વ� ુઅન ે૪૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

  �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

 (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા/�યવસાય�ુ ં�ાન હો�ુ ંજોઈએ. 

૬. ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસેથી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવ ે છે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચરે�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇન આવ ે

છે.  

૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત સમ� 

અર�ઓ �કુવામા ંઆવે છે. � તે �યવસાય માટ� તમેની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં કર� અર� 

મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 

૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.                 વષ�ઃ- ૨૦૧૯-૨૦  

�મૂ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપલે લોન સહાય   

�ા.લાખમા ં

૨ ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

૩ ૨૦૧૭-૧૮ ૭ ૬.૪૪ 

૪ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ ૧૧.૯૬ 

૫ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૭ ૧૫.૬૫ 

૬ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૦ ૮.૧૫ 

 

૧૦. ૫સદં કરાયલે લાભાથ�ઓન ે તેની અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અન ે જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, 

�મીનદારો ૨�ુ ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સટે મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ 

કાય�વાહ� �ણૂ� થયેથી લાભાથ�ને તેઓના બે�ક એકાઉ�ટમા ં RTGS/NEFT �વારા �કૂવ�ુ ં

કરવામા ંઆવે છે.  
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૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�ત ે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગનેા આધારો, ��ુલ 

લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખ ે�ગ ેજ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.        

 સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

  �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ,  

 ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય તે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

(િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે. 
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�ક૨ણ-૧૩ 
૧૩.(૩) માઈ�ોફાઈના�સ યોજના.  

૧. ૫છાત વગ�ના ��ુષો માટ� �વરોજગાર� ઉભી કરવા માટ�ની લ��ુતર�ય િધરાણ યોજના 

 િધરાણની મયા�દા:- આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા. ૧,૨૫,૦૦૦/-ની  છે. 

ર �યાજનો દર :- આ યોજનાઓમા ં�યાજનો દર વાષ�ક પ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :- આ લોન �યાજ સ�હત ૪૮ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની રહ�શે. 

૩. નાના ધધંા રોજગા૨ માટ� સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે ૫છાત વગ�ની ��ુષોને �વરોજગાર� 

 �રુ� પાડવાનો ઉ�ેશ. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકં.    વષ�ઃ-૨૦૨૧-૨૨ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક 

લ�યાંક 

નાણાંક�ય લ�યાંક (લાખમા)ં 

૧ માઈક�ોફાઈના�સ યોજના (રાજય સરકાર) ૧૫ ૧૭.૮૧ 

ર માઈક�ોફાઈના�સ યોજના (રા���ય િનગમ) ૮ ૧૦.૦૦ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ના હોવા જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૨૧ વષ�થી વ� ુઅન ે૪૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ.  

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

   �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

 (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા/�યવસાય�ુ ં�ાન હો�ુ ંજોઈએ. 

૬.  ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસેથી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવ ે છે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચરે�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇન આવ ે

છે.  

૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત સમ� 

અર�ઓ �કુવામા ંઆવે છે. � ત ે �યવસાય માટ� તમેની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં કર� અર� 

મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 

૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.                                    વષ�ઃ-૨૦૨૦-૨૧

  

�મૂ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપલે લોન સહાય   (�ા.લાખમાં) 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૧.૦૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫ ૧૪.૦૨ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦.૯૨ 

૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૩ ૧૨.૧૯ 

૫ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૨ ૧૨.૧૦ 

૧૦. ૫સદં કરાયલે લાભાથ�ઓન ે તેની અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અન ે જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, 

�મીનદારો ૨�ુ ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સટે મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ 

કાય�વાહ� �ણૂ� થયેથી લાભાથ�ને તેઓના બે�ક એકાઉ�ટમા ં RTGS/NEFT �વારા �કૂવ�ુ ં

કરવામા ંઆવે છે.  
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૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�ત ે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગનેા આધારો, ��ુલ 

લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખ ે�ગ ેજ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.        

 સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

  �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ,  

 ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય તે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

(િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે. 
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�ક૨ણ-૧૩ 

૧૩.(૪)  મ�હલા સ�િૃ� ધ  યોજના :-  

૧. ૫છાત વગ�ના ��ુષો માટ� �વરોજગાર� ઉભી કરવા માટ�ની લ��ુતર�ય િધરાણ યોજના 

 િધરાણની મયા�દા:- આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા. ૧,૨૫,૦૦૦/-ની  છે. 

ર �યાજનો દર :- આ યોજનાઓમા ં�યાજનો દર વાષ�ક ૪ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :- આ લોન �યાજ સ�હત ૪૮ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની રહ�શે. 

૩. નાના ધધંા રોજગા૨ માટ� સામા�ક અને શ�ૈ�ણક ર�તે ૫છાત વગ�ની મ�હલાઓન ે�વરોજગાર� �રુ� 

પાડવાનો ઉ�ેશ. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકંઃ-                             વષ�ઃ-૨૦૨૧-૨૨ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક (લાખમા)ં 

૧ મ�હલા સ��ૃ�ધ યોજના (રાજય સરકાર) ૧૩ ૧૬.૨૫ 

ર મ�હલા સ��ૃ�ધ યોજના (રા���ય િનગમ) ૯ ૧૧.૨૫ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ની મ�હલા  હોવી જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૨૧ વષ�થી વ� ુઅન ે૪૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

  �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

 (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા/�યવસાય�ુ ં�ાન હો�ુ ંજોઈએ. 

૬. ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસેથી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવ ે છે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચરે�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇન આવ ે

છે.  

૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત સમ� 

અર�ઓ �કુવામા ંઆવ ેછે. � તે �યવસાય માટ� તેમની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં કર� અર� 

મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 
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૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.     વષ�ઃ-૨૦૨૦-૨૧ 

  

�મ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપેલ લોન સહાય �ા.લાખમા ં

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૨.૫૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧ ૪.૬૮ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૦૧ ૦.૪૬ 

૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૨ ૬.૩૨ 

૫ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૩ ૭.૨૫ 

૧૦. ૫સદં કરાયલે લાભાથ�ઓન ે તનેી અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અન ે જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, 

�મીનદારો ૨�ુ ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સેટ મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ 

કાય�વાહ� �ણૂ� થયથેી લાભાથ�ન ે તઓેના બે�ક એકાઉ�ટમા ં RTGS/NEFT �વારા �કૂવ�ુ ં

કરવામા ંઆવે છે.  

૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગેના આધારો, ��ુલ 

લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખે �ગે જ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.       સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

   �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ, 

ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય તે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

(િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે. 
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�ક૨ણ-૧૩ 
૧૩.(૫) શૈ��ણક લોન યોજના. 

૧. પછાત વગ�ના �નાતક અને અ��ુનાતક ક�ાનો �યવસાયીક અને ટ�કિનકલ િશ�ણ મળેવવા માટ� 

 લોન યોજના.  

 િધરાણની મયા�દા:- આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા.૧૫,૦૦,૦૦૦ �ધુીની છે.  

ર �યાજનો દર :- આ યોજનાઓમા ં �યાજનો દર િવ�ાથ� (છોકરા) માટ� વાિષ�ક ૪ ટકા અન ે

િવ�ાથ�ની (છોકર�) માટ� વાિષ�ક ૩.૫ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :- આ લોન �યાજ સ�હત ૬૦ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની થાય છે. 

લોનની વ�લુાત અ�યા�મ �રુો થયેથી ૬ માસમા ં ક� નોકર� �યવસાય મળેથી ૧ માસ બાદ 

બ�ંેમાથંી � વહ�� ુહોય �યારથી ભરપાઇ કરવાની રહ�શે. 

૩. સામા�ક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ�ના સ�દુાયન ેશૈ��ણક હ�� ુમાટ� (�નાતક અન ેઅ��ુનાતક 

ક�ા)માટ� લોન આપી િશ�ણમા ંવધારો ક૨વાનો ઉ�ેશ. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકં.                             વષ�ઃ-૨૦૨૦-૨૧ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક (લાખમા)ં 

૧ શૈ��ણક/�� ૂઆકા�ંા લોન યોજના 

(રાજય સરકાર) 

૨૫૭ ૭૫૮.૮૧ 

ર શૈ��ણક/�� ૂઆકા�ંા લોન યોજના 

(રા���ય િનગમ) 

૪૦ ૧૦૦.૦૦ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�નો હોવો જોઈએ. 

 (૨) અ૨જદાર� કોઈ૫ણ �યવસાઈક અ�યાસ�મ માટ� �વેશ મળેવલેો હોવો જોઈએ. 

 (૩) અ૨જદા૨ની �મ૨ ૧૮ વષ�થી વ� ુઅન ે૩૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૪) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

  �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

 (૫) અ�યાસ�મનો સમયગાળો પાચં વષ�થી વ� ુન હોવો જોઈએ. 

 (૬) સ�ંથા રાજય/ક���ૂ સ૨કા૨ અથવા A I C T E ની મા�યતા ધરાવતી હોવી જોઈએ. 

૬. ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસથેી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવ ેછે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇન આવ ે

છે.  

૮. શૈ��ણક લોનમા ં આવલે અર�ઓ િનયામક મડંળની તા. ૧૯/૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ બોડ� 

બેઠકમા ં મ�ુંર કરવાની સ�ા િનગમના મનેેજ�ગ ડ�ર�કટર�ીને આપલે છે. �યા૨બાદ અ૨જદા૨ 

તથા �મીનોના ડોક�મુે�ટસ ક૨વામા ંઆવ ેછે. ડોક�મુે�ટસ �ણુ� થયા  બાદ અ૨જદારન ેટ�શુન 

ફ�, મેસ ફ� તમેજ હો�ટ�લ ફ�ની રશીદો મ�ુંર કર� આદ�શો કરવામા ંઆવ ેછે.  
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૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.      વષ�ઃ-૨૦૨૧-૨૨

  

�મૂ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપલે લોન સહાય   

�ા.લાખમા ં

૧ ૨૦૧૬-૧૭ (રાજય સરકાર) 

૨૦૧૬-૧૭ (રાજય સરકાર) 

૬૩૪ 

૨૦ 

૮૫૦.૯૭ 

૨૯.૬૩ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ (રાજય સરકાર)  ૮૯૬ ૧૦૬૧.૨૦ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ (રાજય સરકાર)  

૨૦૧૮-૧૯ (રા���ય િનગમ) 

૫૦૮ 

૧૬૭ 

૮૩૧.૭૭ 

૨૬૨.૧૧ 

૪ ૨૦૧૯-૨૦ (રાજય સરકાર)  

૨૦૧૯-૨૦ (રા���ય િનગમ) 

૫૦૨ 

૧૦૭ 

૮૮૯.૩૭ 

૧૬૭.૬૭ 

૫ ૨૦૨૦-૨૧ (રાજય સરકાર)  ૨૯૬ ૫૪૩.૫૬ 

 

૧૦. લાભાથ�ઓન ેતનેી અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અને જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, �મીનદારો ૨�ુ 

ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સેટ મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ કાય�વાહ� �ણૂ� થયેથી 

લોનની રકમ વાિષ�ક મયા�દા લાભાથ�ને સીઘસેીઘી તઓેના બે�ક એકાઉ�ટમા ંRTGS/NEFT થી 

�કુવવામા ંઆવ ેછે. 

૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગેના આધારો, ��ુલ 

લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખે �ગે જ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.       સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

   �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ, 

ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય તે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

(િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે. 
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�ક૨ણ-૧૩ 
૧૩.(૬)  �વય ંસ�મ યોજના :-  

૧. પછાત વગ�ના �વુાનો/�વુિતઓ �યવસાિયક િશ�ણ/�િશ�ણ �ા�ત કરનાર ૫છાત વગ�ના 

 �વુાનોમા ંઆ�મિનભ�રતાની ભાવના ક�ળવવા �વય ંસ�મ યોજના. 

 િધરાણની મયા�દા:- આ યોજનામા ંલોનની મહ�હમ મયા�દા �ા.૫,૦૦,૦૦૦ �ધુીની છે.  

ર �યાજનો દર :- આ યોજનાઓમા ં�યાયજનો દર વાષ�ક ૬ ટકા રહ�શે. 

 રકમની ભરપાઇ :- આ લોન �યાજ સ�હત ૬૦ સરખા માિસક હ�તામા ંભરપાઇ કરવાની થાય છે.  

૩. આ યોજના �યવસાિયક િશ�ણ / �િશ�ણ �ા�ત કરનાર પછાત વગ�ના �વુાનો / �વુિતઓમા ં

 આ�મિનભ�રતાની ભાવના ક�ળવવા શ� કરવામા ં આવેલ છે. આ યોજના હ�ઠળ િનગમ તરફથી 

 પા�તા ધરાવતા �વુાનો / �વુિતઓને �વરોજગાર ઉભો કરવા માટ� ઓછા �યાજદર� લોન �રુ� પાડ� 

 છે. 

૪. કાય��મના ભૌિતક અન ેનાણાકં�ય લ�યાકંઃ-                              વષ�ઃ-૨૦૨૧-૨૨ 

�મૂાંક યોજના� ુ ંનામ ભૌિતક લ�યાંક નાણાંક�ય લ�યાંક (લાખમા)ં 

૧ �વય ંસ�મ યોજના (રાજય સરકાર) ૭ ૩૩.૨૫ 

ર �વય ંસ�મ યોજના (રા���ય િનગમ) ૦ ૦.૦૦ 

૫. (૧) અ૨જદા૨ સામા�ક અને શૈ��ણક ર�ત ે૫છાત વગ�ની મ�હલા  હોવી જોઇએ.  

 (૨) અરજદારની �મ૨ ૧૮ વષ�થી વ� ુઅન ે૩૫ વષ� �ધુીની હોવી જોઈએ. 

 (૩) અરજદારના �ુ�ંુંબની �ુલ વાષ�ક આવક �. ૩,૦૦,૦૦૦/-થી વ� ુન હોવી જોઇએ. ૫રં� ુ

  �.૧,૫૦,૦૦૦/- �ઘુીની આવક ઘરાવતા અરજદારોન ેઅ�તા આ૫વામા ંઆવશે.  

  (૪) અ૨જદા૨ને ધધંા/�યવસાય�ુ ં�ાન હો�ુ ંજોઈએ. 

૬. ઉ૫૨ �જુબ. 

૭. અ�ેના િનગમ �વારા અર�દારો પાસથેી દ� િનક ૫�મા ં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર�ઓ 

 મગંાવવામા ંઆવ ેછે. � અર�ઓ ��લા નાયબ િનયામક�ી (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ 

 અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર�એથી ચકાસણી થઇ ઓનલાઇન ૫�ઘિતથી િનગમના લોગઇન આવ ે

 છે.  

૮. �યા૨બાદ અરજદાર�ીના ડોક�મુે�ટની ખરાઇ કયા� બાદ િનગમની લાભાથ� ૫સદંગી સિમિત સમ� 

 અર�ઓ �કુવામા ંઆવ ેછે. � તે �યવસાય માટ� તેમની �મતા જોઇ લાભાથ� ૫સદં કર� અર� 

 મ�ુંર કરવામા ંઆવે છે. 

 

૯. કાય��મમા ંઆપલે લાભની િવગતો.      વષ�ઃ-૨૦૨૦-૨૧

   

�મ વષ� લાભાથ�ની સં�યા આપેલ લોન સહાય �ા.લાખમા ં

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ 

૪ ૨૦૧૯-૨૦ ૦ ૦ 

૫ ૨૦૨૦-૨૧ ૦ ૦ 
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૧૦. ૫સદં કરાયલે લાભાથ�ઓન ે તનેી અર� મ�ુંર કયા�ની �ણ કરાય છે. અન ે જ�ર� ડોક�મુે�ટસ, 

 �મીનદારો ૨�ુ ક૨વા માટ� લોન ડોક�મુે�ટનો સેટ મોકલાય છે. � લોન ડોક�મુે�ટની તમામ 

 કાય�વાહ� �ણૂ� થયથેી લાભાથ�ન ે તઓેના બે�ક એકાઉ�ટમા ં RTGS/NEFT �વારા �કૂવ�ુ ં

 કરવામા ંઆવે છે.  

૧૧. ઓનલાઇન અર� કરવા માટ� https://gbcdconline.gujarat.gov.in ઉપર ઉપ�બધ થઇ શકશે. 

૧૨. અ૨� ઓન લાઇન કરવાની હોવાથી કોઇ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. ૫સદં થયેલ લાભાથ�એ 

 િનગમમા અમલ હોય તેવા િનયમ �જુબ �ોસસે�ગ ફ� ભ૨વાની ૨હ� છે. 

૧૩. અ�ય ફ�          -- 

૧૪. સામા�ક શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ��ુ ં�માણ૫�, આવકનો દાખલો, �મ૨ �ગેના આધારો, ��ુલ 

 લીવ�ગ સટ�ફ�ક�ટ/ જ�મ તાર�ખે �ગે જ�મના �રુાવા, આધારકાડ� , ર�શનકાડ�, મતદા૨ યાદ� કાડ�, 

 અ૨જદા૨નો ફોટો. 

૧૫. �બડાણો ની યાદ� - �બડાણો અ૨�૫�કોમા ંજણા�યા �જુબ. 

૧૬. ���યાન ેલગતી સમ�યાઓ �ગે કયા ંસ૫ંક� ક૨વો.        

 સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી, 

 �જુરાત ૫છાત વગ� િવકાસ િનગમ, ગાધંીનગ૨નો. ફોનન.ં૦૭૯ ૨૩૨૫૭૫૫૯  

૧૭. ઉ૫લ�ધ િનધીની િવગતો :-    

 અ૨જદા૨ � ��લાના હોય ત ે ��લા ક�ાની િવકસિત �તની કચરે�ના નાયબ િનયામક�ી 

 (િવ.�.) / ��લા સમાજ ક�યાણ અિઘકાર��ી (િવ.�.)ની કચેર� અથવા તો િનગમની કચરે�એથી. 

૧૮. લાભાથ�ઓની યાદ� િનગમની કચરે�એથી ઉ૫લ�ઘ થઇ શકશે.   


