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મા�હતી પિ�કા  

�જુરાત ઠાકોર અને કોળ� િવકાસ િનગમ,ગાંધીનગર 

(�ુજરાત સરકાર�ીના સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ હ�ઠળ�ંુ �હ�ર સાહસ)  

  ભાઇઓ અન ેબહ�નો/    

 સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ� પકૈ� ઠાકોર અને કોળ� �િતઓના સવા�ગી ઉ�કષ� માટ� 

આ િનગમની રચના કરવામાં આવી છે.  

 ભારત સરકાર�ીના રા���ય પછાતવગ� નાણાં અને િવકાસ િનગમ,નવી �દ�હ�ની ચેનલાઇઝ�ગ 

એજ�સી તર�ક�  આ િનગમ કામ કર� છે. રા���ય િનગમ તરફથી દર વષ� મં�ૂર થયેલ લોનની 

રકમન ે�યાનમાં લઇને સીધા િધરાણની િવિવધ યોજનાઓનો અમલ કરવામાં આવ ેછે.  

 ઠાકોર અન ે કોળ� સમાજના નબળ� આિથ�ક પ�ર��થિત ધરાવતા જ��રયાતમંદ લોકો �વમાનભેર 

�વરોજગાર� મેળવી આ�મિનભ�ર બની �વનમાં ઉ�િત કર� શક� તે ઉ�ેશથી આ િનગમ �ારા    

િવિવધ યોજનાઓ �વી ક� �િૃષ અને સંલ�ન ��િૃતઓ,લ� ુઉ�ોગો, કાર�ગર� અને પરંપરાગત 

ધંધા-�યવસાય, સેવાક�ય ધંધા અને પ�રવહન સેકટર હ�ઠળ લોન આપવામા ં આવ ેછે. � સંદભ�માં 

અર� પ�ક ભરતાં પહ�લા આ મા�હતી પિ�કાનો અ�યાસ કરવા િવનંતી છે.  

 

જશવંત ગાધંી        �ુ�ં� ઠાકોર 

મેનજે�ગ ડ�ર��ટર�ી      અ�ય��ી 

________________________________________________________________  

સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ 

 

લોન મેળવવાની પા�તાના �ુ�ય ધોરણો :- 

 

(૧) અરજદાર સામા�જક અન ે શૈ��ણક ર�તે પછાત વગ� પકૈ� ઠાકોર અથવા કોળ� �િતના હોવા 

જોઈએ. 

(૨) અરજદારના �ુ�ંુબની વષ �- ૨૦૧૩-૧૪ની �ુલ વાિષ�ક આવક- 

     �ા�ય િવ�તાર માટ� �.૮૧,૦૦૦/- અન ે

    શહ�ર� િવ�તાર માટ� �.૧,૦૩,૦૦૦/- થી વ� ુન હોવી જોઇએ. 

  

(૩)  અરજદારની �મર અર�ની તાર�ખે ૨૧ થી ૪૫ વષ� �ધુી હોવી  જોઇએ. 

આ મા�હતી પિ�કા અરજદારની �ણકાર� અન ેઉપયોગ માટ� છે. 
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મહ�વની બાબતો 

 લોનની જ��રયાત હોય, તો જ ફોમ� ભર�ું.પોતાના નામ ે અ�ય કોઇ લોનનો ઉપયોગ કરવાના 

હોય તો લોન ન લેવી.  

 લોન � ધંધા/�યવસાય માટ� લીધી હોય તનેા માટ� જ ઉપયોગ કરવાનો રહ�શ.ે અ�ય કોઇ હ�� ુ

માટ�  આ રકમ વાપર� શકાશ ે ન�હ. 

 મહ�લાઓ,િવધવા અને િવકલાંગ �ય��તઓ, સરકાર� તાલીમ સ�ંથા / ક�  સરકાર મા�ય સં�થામાંથી 

મેળવેલ તાિં�ક તાલીમવાળા બેરોજગાર �ય��તઓને લોન મં�ૂર કરવામાં અ�તા આપવામાં 

આવશ.ે  

 િનગમમાંથી અગાઉ લોન લેનાર અન ે બાક�દાર/ ડ�ફો�ટર થયલે લાભાથ�ન ે ક�  તેના 

પિત/પ�ની/��ુન ે લોન મ�ૂંર કરવામા ંઆવશે નહ�. 

 િનગમમાંથી લીધલે લોનના હ�તા ચા�ુ હોય તવેા લાભાથ�ના �ું�ંુબના અ�ય સ�યને લોન 

મં�ૂર�માં અ�તા આપવામાં આવશે નહ�. 

 મં�ૂર કરવામાં આવનાર� રકમ લોન છે તમેા કોઇ પણ �કારની સબસીડ�નો  સમાવેશ થતો નથી. 

તેમજ ભિવ�યમાં લોન માંડવાળ કરવામાં આવશે ન�હ. લોનની �રુ��રૂ� રકમ િનયત માિસક 

હ�તામાં ભરવાની રહ� છે. તે સમ�ન/ે �યાનમાં રાખીન ે જ અર� કરવી. 

 લોન િનયત માિસક ૬૦/૪૮  હ�તામાં દ�ના બ�ેકમાં  અથવા િનગમના નામના �ા�ટ �ારા ભરવાની 

રહ�શે. 

 અ�ે એ ઉ�લેખનીય છે ક� આ િનગમમાંથી અગાઉ લોન લેનાર ૧૫૦૦ �ટલા લાભાથ�ઓ સામે 

િનયિમત હ�તા નહ� ભરવાના કારણે નામદાર ગાંધીનગર ડ����ક કોટ�મા ં ક�સ દાખલ કરવામાં 

આવેલ છે. અન ેલાભાથ�ઓએ ગાંધીનગર કોટ�મા સમ�સ મળતાં �દુતે હાજર રહ��ંુ પડ� છે. 

 િનગમમાં લોન અર�ની કાય �વાહ� માટ�  તમેજ લોનની મં�ૂર� માટ�  કોઇ એજ�ટ /�ય��ત / 

કમ�ચાર�ને નાણાં આપવા નહ�. આ �કારની કોઇ માંગણી કર� તો ત ે બાબત િનગમના અ�ય��ી 

/મનેેજ�ગ ડ�ર��ટર�ીના �યાન ેલાવવી.   

 �િત અને આવકના �માણ૫�ો નીચ ેદશા�વેલ સ�મ અિઘકાર�ઓ પાસેથી મેળવી ર�ુ કરવાના ં રહ�શે. 

(૧) કલકેટર (૨) �� લા િવકાસ અિઘકાર� (૩) મદદનીશ કલેકટર, નાયબ કલેકટર (૪) નાયબ  �� લા   

િવકાસ અિઘકાર� (૫) મામલતદાર (૬) તા�કુા િવકાસ અિઘકાર� (૭) �� લા નાયબ િનયામક (િવ.�) (૯) 

�� લા સમાજ ક� યાણ અિઘકાર�(િવ.�) 

(બ)   ઉ૫ર દશા�વેલ અિઘકાર�ઓ ઉ૫રાંત નીચેના અિઘકાર�ઓ ફકત આવકનો દાખલો આપી શકશે. 

(૧) નગરપા�લકા ચીફ ઓફ�સર (૨) સવ� રાજય૫િ�ત અિઘકાર�   (૩) નાયબ તા�કુા િવકાસ અિઘકાર�    

(૪) િવ� તરણ અિઘકાર�  (પંચાયત)   (૫) નાયબ મામલતદાર 
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(ક)     જયા ં�િત અને આવક�ંુ �માણ૫� આ૫નાર સ�મ અિઘકાર� અલગ અલગ હોય � યાં આવા       

�માણ૫�ો અલગ અલગ મેળવીને ર�ુ કરવાના રહ�શે. 

         

લોન મ�ૂંર થાય ત ે પહ�લાં નીચેની બાબતો �યાનમા ં રાખવી �થી જ�ર� દ�તાવેજો �રુા કર� 

શકાય :- 

(૧) અરજદાર� પોતા�ંુ ખા�ંુ રા���ય� ૃત બ�ેકમાં ખોલાવ�ંુ સી.ટ�.એસ. કોડવાળ� માઇકર ચ�ે�ુક 

મેળવવી.  

(૨)  અરજદાર� �થાવર િમ�કત ઉપર બોજો કરાવવાનો રહ�શ.ે એક �મીનદાર ન�� કરવા તેમજ 

�મીનદાર�ુ ંઆધાર કાડ�  /બારકોડ�ડ ર�શન કાડ�  /�ૂંટણી કાડ�  અન ેતેમની �થાવર િમ��તના �રુાવા 

તૈયાર રાખવાં. 

 

લોન માટ� પા� ધધંા / � યવસાય / યોજના�ું નામ 

 �ુધાળાઢોર / પ�પુાલન) કો� � �ટુર જોબવક�          ઇલેક�ોિનકસ આઇટમો�ંુ ર�પેર�ગ 

કર�યાણાની �ુકાન/ �ોિવઝન � ટોસ� પ�ુ આહાર�ંુ વેચાણ ફોટો�ાફ� અને િવ�ડયો�ાફ�                          

ર�ડ�મેડ કપડા/ ગારમે�ટ � ટોસ� કો� મેટ�કસની �ુકાન મીઠાઇ ફરસાણની �ુકાન 

મંડપ ડ�કોર�શન                                       દર� કામ                                            � �ટુ� પાલ�ર 

ઓટો ર�પેર�ગ ફોટો ��મ અને � લા� ટ�ક લેમીનેશન ફળ-ફળાદ� અને શાકભા�ની �ુકાન  

સે� ટ�ગ કામ આઇ� ��મ પાલ�ર અને ઠંડાપીણા   અ�ય નાના �હૃઉ�ોગ 

ટાઇ� સ પોલીસ�ગ કટલર� � ટોસ�  

હ�રા ઉધોગ (ડાયમંડ કટ�ગ એ�ડ 

પોલીસ�ગ)                                           

મોબાઇલ ર�પેર�ગ           
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િધરાણની ��ુય યોજનાઓની �ૂકં� મા�હતી  

  

(૧) �દુતી લોન(ટમ� લોન) 

(૧) લોનની મં�ૂર કરવાપા�  મહ�મ મયા�દા �. ૭૫ હ�ર �ધુી. (૨) વાિષ�ક �યાજદર ૬% વાિષ�ક. 

(૩) લોનની રકમમા ં ૮૫% રા���ય િનગમ, ૧૦% રા�ય સરકારનો ફાળો અને ૫% લાભાથ�ફાળો.   

(૨) લ�ુ િધરાણ યોજના (માઇ�ો ફાઇના�સ ) 

(૧)  લોનની મં�ૂર કરવાપા�  મહ�મ મયા�દા �.૩૦ હ�ર (૨) �યાજનો વાિષ�ક દર ૫%  

(૩) લોનની રકમમા ં૯૦% રા���ય િનગમ,  ૫% રા�ય સરકારનો ફાળો  અન ે ૫% લાભાથ�ફાળો.   

(૩) મ�હલા સ��ૃ�ધ યોજના  (લ�ુ િધરાણ યોજના) 

(૧)  લોનની મં�ૂર કરવાપા� મહ�મ મયા�દા �.૩૦ હ�ર (૨) �યાજનો વાિષ�ક દર ૪%  

(૩) લોનની રકમમા ં૯૫% રા���ય િનગમ,  ૫% રા�ય સરકારનો ફાળો અને લાભાથ�ફાળો ��ૂય.   

(૪) નવી �વ�ણ�મ યોજના  (ફ�ત મ�હલાઓ માટ�):- 

(૧)  લોનની મં�ૂર કરવાપા�  મહ�મ મયા�દા �.૫૦ હ�ર (૨) �યાજનો વાિષ�ક દર ૫%  

(૩) લોનની રકમમા ં૯૫% રા���ય િનગમ,  ૫% રા�ય સરકારનો ફાળો  અન ે લાભાથ�ફાળો ��ૂય  

(૫) �વયંમ સ�મ યોજના:- 

ઉ�ચ �યવસાિયક િશ�ણ �ા�ત કર�લ હોય અન ેત ેમને પોતાની �ે�ટ�સ શ� કરવા માગંતા હોય 

તેઓન ેલોન િધરાણ. 

(૧)  લોનની મં�ૂર કરવાપા�  મહ�મ મયા�દા �.૧ લાખ (૨) �યાજનો વાિષ�ક દર ૫% 

(૩)  લોનની રકમમાં ૮૫% રા���ય િનગમ,  ૧૦% રા�ય સરકારનો ફાળો અને ૫% લાભાથ�ફાળો 

(૬) �દુતી ટમ� લોન (પ�રવહન માટ�) 

(૧)  લોનની મં�ૂર કરવાપા�  મહ�મ મયા�દા �.૨ લાખ �ધુી (૨) �યાજનો વાિષ�ક દર ૬%  

(૩) લોનની રકમમા ં૮૫% રા���ય િનગમ,  ૧૦% રા�ય સરકારનો ફાળો  અને ૫% લાભાથ�ફાળો. 

(૪)  �ાઇવ�ગ લાયસ�સ અને �ાઇવ�ગનો અ�ુભવ જ�ર�.  

(૫)  વાહનની ઉપયોગીતા અને જ��રયાતનાં કારણોબી િવગતો. 
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ઉ�ચ િશ�ણ માટ� �.૧૦.લાખ �ધુીની લોન 

�� ુઆકા�ંા યોજના 

નોલાભ લેવા સપંક� કરવો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  �ુટખા તથા તમા�ુવાળા પાન મસાલા બંધ કરો.   

  

૬૪૪૯ લાભાથ�ઓને �. 

૨૮.૩૨ કરોડની  લોન  

૨૬૫ િવ�ાથ�ઓને     

�. ૪ કરોડની લોન  

�જુરાત ઠાકોર અને કોળ� િવકાસ િનગમ 
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