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-: અખબારી યાદી:- 
  

પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના શઠે રાબાર્થીઓને ભશત્તભ 
રાબ અાલલા ફેન્કવસ અને ડલેરવસ વારે્થ મ્યનુન. 
કનભળનય શ્રી ફછંાનનનધ ાનીની ભશત્લરૂ્સ ફેઠક 

કે્રડડટ લિંકડ સબસસડી યોજના હઠેલ ાભાર્થીઓને વ્યાજ ઉપર સહાય  

    
   તા.૧૪-૬-૨૦૧૯ 

 



વને-૨૦૨૨ સધુીભા ંતભાભ ઘયનલશોર્ા રોકોને ઘય (શાઉનવિંગ પોય ઓર) ભી યશ ેતેલા કેન્ર 
વયકાયશ્રીના ઉભદા નભળન શઠે નલનલધ શાઉનવિંગ સ્કીમ્વ અભરભા ંછે. જે ૈકી પ્રધાનભતં્રી આલાવ 
મોજનાભા ંઋર્ આધારયત વ્માજ વશામ મોજના (કે્રરડટ લરિંકડ વફનવડી- CLSS) ભા ંરાબાર્થીઓને ભશત્તભ 
રાબ ભી ળકે તે ભાટે આજે તા.૧૪-૬-૨૦૧૯ ના ંયોજ યાજકોટ ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ફેન્કવસ અને 
ડલેરવસ વારે્થ એક ભશત્લરૂ્સ ફેઠકનુ ંઆમોજન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં જેભા ંખાનગી અને વયકાયી ફેંકો 
ઉયાતં યાજકોટ લફલ્ડય એવો. અને યાજકોટ લફલલ્ડિંગ ડલેરવસ એવો.ના પ્રનતનનનધઓ ઉસ્સ્ર્થત યશમા શતા.ં 

ઉસ્સ્ર્થતોને વફંોધન કયતા મ્યનુન. કનભળનય શ્રી ફછંાનનનધ ાનીએ એભ કહ્ુ ંશત ુ ંકે, બાયત 
વયકાયશ્રી દ્વાયા ળશયેી આલાવ ય ગબંીયતાર્થી બાય મકુલાભા ંઆલી યશમો છે. રોકો શાઉનવિંગ ભાટે ળશયેોભા ં
સ્ર્થાતંયીત ર્થઇ યશમા છે. આ ફાફત નજય વભક્ષ યાખી વયકાયશ્રીએ નલનલધ શાઉનવિંગ મોજનાઓ અભરભા ં
મકેુરી છે. એવુ ંવભજામ છે કે, ઋર્ આધારયત વ્માજ વશામ મોજના (કે્રરડટ લરિંકડ વફનવડી- CLSS) નલળે 
લધ ુને લધ ુરોકો ભારશતગાય ર્થામ એ ભાટે ડલેરવસ અને ફેન્કવસ દ્વાયા આલશ્મક ગરાઓં રેલાભા ંઆલે 
તે ખફુ જ જરૂયી છે. વયકાયશ્રી તયપર્થી જે જે શાઉનવિંગ મોજનાઓભા ંરાબાર્થીઓને જે કાઈં વફનવડી કે 
ગ્રાન્ટના રાબો આલાભા ંઆલતા શોમ તેના નલળે જરૂયીમાતભદં રોકોને ફેંકો અને ડલેરયો વાભેર્થી 
જાર્કાયી આે તો "શાઉનવિંગ પોય ઓર"નભળન ઝડબેય તેના રક્ષમાકં સધુી શોંચી ળકળે. અરફત્ત ભકાન 
રેલા ઇચ્છુક રાબાર્થીઓએ ર્ ર્થોડી જાગનૃત દાખલી વફંનંધત એજન્વી, ફેંક કે ડલેરય ાવેર્થી ભારશતી 
ભેલલા આગ આલવુ ંજોઈએ.  

મ્યનુન. કનભળનયશ્રીએ લધભુા ંએભ કહ્ુ ંશત ુ ંકે, શાઉનવિંગ વેક્ટયભા ંયાજકોટને ફેસ્ટ ઉદાશયર્ તયીકે 
જોલાભા ંઆલી યશયુ ંછે. યાજકોટ ભશાનગયાલરકા  ગૌયલરૂ્સયીતે એભ કશી ળકે છે કે, નલનલધ આલાવ 
મોજનાઓભા ંશે્રષ્ઠ યપોભસન્વ આલાનો પ્રમાવ કયલાભા ંઆવ્મો છે. શલે યૈમા સ્ભાટસ  નવટી એયીમાભા ં
યાજકોટ ભશાનગયાલરકા અલનલી ગ્રોફર ટેકનોરોજી વારે્થ ૧૧૦૦ જેટરા નલા આલાવ ફનાલલા આગ 
ધી યશી છે. ડીસ્રીક્ટ કલૂરિંગ નવસ્ટભ શઠે વભગ્ર યૈમા સ્ભાટસ  નવટી એયીમાભા ંએયકન્ડીળનની ઇન્ટીગે્રટેડ 
નવસ્ટભ ડલેર કયનાય છે. આગાભી લોભા ંત્મા ંરૂ.૨,૦૦૦ કયોડના જગંી ખચે નલનલધ પ્રોજેક્ટ શાર્થ 
ધયલાભા ંઆલનાય છે જે ૈકી રૂ.૭૫૦ કયોડના અન્ડયગ્રાઉન્ડ યટુીરીટીઝના ંકાભો ટૂંક વભમભા ંજ ળરૂ ર્થલા 
જઈ યશમા છે. ગજુયાતભા ંક્ામં નર્થી એલા પ્રકાયના યૈમા સ્ભાટસ  નવટી એરયમાના આધનુનક આમોજનભા ં
ગયીફ અને ભધ્મભ લગસના રોકો ભાટે આલાવ મોજના આકાય ાભલાની છે ત્માયે ફેંકોએ લધ ુને લધ ુ
રાબાર્થીઓને આવાનીર્થી રોન ભી યશ ેતે ભાટે આગ આલવુ ંજોઈએ. જેભા ંફેન્કોને ર્ ોતાનો 
લફઝનેવ લધાયલાની તકો પ્રાપ્ત ર્થઇ જ યશી છે. કેન્ર વયકાયશ્રી ગ્રોફર શાઉનવિંગ ટેકનોરોજી ફાફતભા ં
બાયતના જે ળશયેોની વદંગી કયી છે તેભા ંયાજકોટનો ર્ વભાલેળ ર્થઇ યશમો છે. યાજકોટ 
ભશાનગયાલરકાની આલાવ મોજનાઓના ંપ્રોજેક્ટવની યાષ્રીમ કક્ષાએર્થી બયયુ વયાશના ર્ ર્થઇ ચકેૂરી 
છે ત્માયે ફેંકો અને ડલેરયો આલાવ મોજનાઓના રાબો ભશત્તભ રોકો સધુી શોંચાડલાભા ંભશત્લની 
ભનૂભકા નનબાલે તે અત્માયના વભમની પ્રફ ભાગં છે. અભોને આળા છે કે, ફેન્કવસ અને ડલેરવસ દ્વાયા 
માસપ્ત વશમોગ પ્રાપ્ત ર્થળે. 

પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના અંતગસત કે્રરડટ લરિંકડ વફવીડી મોજના ની વભજ 



પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના અંતગસત ઋર્ આધારયત વ્માજ વફવીડી મોજના (CLSS) 

ભાનનીમ લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના અંતગસત આનર્થિક યીતે નફા લગસ  

(EWS), ઓછી આલક જૂર્થ  (LIG) અને ભધ્મભ આલક જૂર્થ  (MIG-I અને MIG-II) લગસના રોકો ભાટે કે્રરડટ 
લરિંક વફનવડી મોજના જાશયે કયલાભા ંઆલેર છે . વદય મોજનાભા ંયાજ્મ કક્ષાએર્થી ર્ MIG-III લગસના 
રોકોને ર્ રાબ આલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઆલેર છે . મોજનાભા ંરાબાર્થીને નલા ઘયની ખયીદી /ફાધંકાભ 
ર્ રીધેર આલાવ રોનના વ્માજ ય વફવીડી ભલાાત્ર ર્થામ તેભજ અયજદાય જ્મા ંયશતેા શોમ કે 
લવલાટ કયતા શોમ તે ઘયના યનુનટના ફાધંકાભભા ંલધાયો કયલા ભાટે રીધેર રોન ય ર્થતા આવ્મા ય 
વફવીડી ભલાાત્ર છે. 

મોજનાનો શતે:ુ  
ળશયેી ગયીફો તર્થા ભધ્મભ લગસના ળશયેીજનો જે ભકાન ખયીદલા , ભકાન ફાધંલા , ભકાનભા ં

વલરતો લધાયલા કે ભકાન ાકુ ફનાલલા ભાટે રીધેર આલાવ રોનના વ્માજ ય વ્માજ વશામ આલી. 
મોજનાનો વ્મા/નલસ્તાય: 
 ગજુ

યાત યાજ્મની તભાભ નગયાલરકા અને ભશાનગયાલરકા નલસ્તાય અને તભાભ ળશયેી નલકાવ/નલસ્તાય વત્તા 
ભડં (UDA/ADA) નલસ્તાય ભાટે આ મોજના રાગ ુડળે. 

રાબાર્થીની ાત્રતા: 
૧. કુટંુફભા ંનત-ત્ની અને અરયર્ીત ફાકોનો વભાલેળ ર્થામ છે. 
૨. અયજદાય કે કુટંુફના કોઈ ર્ વભ્મ બાયતબયભા ંોતાની ભાલરકીનુ ંાકંુ ભકાન ધયાલતા ન 

શોલા જોઈએ. 
૩. અયજદાય પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજનાના અન્મ કોઈર્ ધટકનો રાબ રીધેર ન શોલો જોઈએ 

તેભજ બાયત વયકાયની અન્મ કોઈ આલાવ મોજના નો ર્ રાબ રીધેર ન શોલો જોઈએ. 
૪. MIG કક્ષાના રાબાર્થીઓના ખુ્ત લમના અયલર્ત ફાકો અને સ્લતતં્ર આલક ધયાલતા શોમ 

તે ફાકો ર્ ભકાન ખયીદી ભાટે રીધેર રોન ઉય વ્માજ વશામ ભેલલાાત્ર ર્થઈ ળકે છે. 
  આ 

મોજના અંતગસત આનર્થિક યીતે નફા લગસ(  E.W.S.), ઓછી આલક જૂર્થ  (LIG) તર્થા ભધ્મભ આલક જૂર્થ 
ભાટેની કૌટંુલફક લાનિક આલક , ભલા ાત્ર વ્માજ વશામ ભાટે રોનની યકભ ભમાસદા અને વભમગાો , 

ભકાનનો કાેટ નલસ્તાય નીચે મજુફ આધારયત છે. 
અ

.ન. 
(

૧) 

પ્રકાય 
(કેટેગયી) 

(૨
) 

કૌટંુલફક આલક 
રૂનમા 

(૩) 

વ્માજ વશામ 

(૪) 
ભશતભ 
રોનનો વભમ 

(૫) 

વ્માજ વશામ 
ભાટે રોન 
યકભની 
ાત્રતા (રૂ.) 

(૬) 

ભશતભ 
ભલાાત્ર 
વ્માજ વશામની 
યકભ (રૂ.) 

(૭) 
૧ EWS ૦૩ ૬.૫% ૨૦ ૦૬ ૨,૬૭,૨



રાખ સધુી લસ અર્થલા 
રોનનો 
વભમગાો લે 
ભારં્થી જે ઓુ 
શોમ 

રાખ ૮૦ 

૨ LIG ૦૩ 
રાખર્થી લધ ુ
અને ૦૬ 
રાખર્થી સધુી 

૬.૫% ૦૬ 
રાખ 

૨,૬૭,૨
૮૦ 

૩ MIG-I ૦૬ 
રાખર્થી લધ ુ
અને ૧૨ રાખ 
સધુી 

૪.૦% ૦૯ 
રાખ 

૨,૩૫,૦
૬૮ 

૪ MIG-2 ૧૨ 
રાખર્થી લધ ુ
અને ૧૮ રાખ 
સધુી 

૩.૦% ૧૨ 
રાખ 

૨,૩૦,૧
૫૬ 

૫ MIG-3 ૧૮ 
રાખર્થી લધ ુ
અને ૨૨.૫૦ 
રાખ સધુી 

૨.૫% ૧૫ 
રાખ 

૨,૩૭,૧
૩૮ 

 

 ઉયોક્ત વ્માજ વશામની યકભ સચૂક છે અને રોનની યકભ તર્થા વભમગાા મજુફ ગર્તયી 
ફદરાઈ ળકે છે. 

 અન્મ ભશત્લની ફાફતો: 
રાબાર્થી ઉય દળાસવ્મા પ્રભારે્ નલસ્તાયનુ ંઆલાવ ફાધંી કે ખયીદી ળકે છે તર્થા લધ ુયકભનુ ં

નધયાર્ રઇ ળકે છે. યંત ુવ્માજ વશામ ભાટે કોરભ-૬ ના ભાદંડ રાગ ુડળે. 
CLSS ધટકનો રાબ EWS તર્થા અને  LIG લગસનારાબાર્થીઓ અને આલાવ કક્ષા પ્રભારે્ તાયીખ 

૧૭-૦૬-૨૦૧૫ ફાદ રીધેર રોન ય રાગ ુડળે તર્થા MIg-I, II તર્થા III લગસના રાબાર્થીઓ અને 
આલાવકક્ષા પ્રભારે્ તાયીખ ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ છી રીધેર ગશૃનધયાર્ ભાટે આ મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર 
યશળેે. 

 આ મોજનાના અયજદાયે પ્રાર્થનભક નધયાર્ કયનાય વસં્ર્થાઓ જેલી કે જાશયે કે્ષત્રની ફેન્ક , ખાનગી 
કે્ષત્રની ફેન્ક અર્થલા શાઉવીંગ પાઇનાન્વ કંની કે જેઓએ નેળનર શાઉનવિંગ ફેંક ( NHB) અર્થલા હડુકો 
(HUDCO) વારે્થ MoU કયેર શોમ , તેલી નાર્ાકીમ વસં્ર્થાભા ંરોન ભાટે અયજી કયેર શોમ તેલા અયજદાય 
કે્રરડટ લરિંકડ વફવીડી મોજના (CLSS) ભાટે વ્માજ વશામ ભેલલા ાત્ર ફને છે. 

વ્માજ વશામ ભેલલા ભાટે આલાવ રયલાયની મખુ્મ ભરશરાના નાભે અર્થલા નત-ત્નીના 
વયંકુ્ત નાભે કયલાનુ ંયશળેે. જો કુટંુફભા ંખુ્ત લમની ભરશરા ન શોમ તો કુટંુફના મખુ્મ રુુના નાભે 



નોંધામેર આલાવ ભાટે રીધેર ફેન્ક/શાઉનવિંગ પાઇનાન્વ કંનીની રોન વાભે ર્ અન્મ ળયતોને આધીન 
વ્માજ વશામ ભલાાત્ર ર્થળે. 

વ્માજ વશામ ભેલલા ભાટેની કામસદ્ધનત: 
મોજનાનો રાબ ભેલલા રાબાર્થીએ અનધકૃત ફેન્ક , શાઉનવિંગ પામનાન્વ કંની કે વશકાયી ફેન્કભા ં

જરૂયી યુાલા યજૂ કયલાના યશળેે અને રોન રેતી વભમે સ્ષ્ટ યીતે કે્રરડટ લરિંક વફવીડી મોજનાનો રાબ 
રેલા ઈચ્છછે છે તેભ જર્ાલલાનુ ંયશળેે. 

આ નાર્ાકંીમ વસં્ર્થાઓ તેભજ ભેર વ્માજ વશામની ભાગર્ીઓની ાત્રતા ચકાવીને અને દય 
ભાવના અંતભા ંભજૂંયી અરે્થ નેળનર શાઉનવિંગ ફેંક (NHB) અર્થલા હડુકો (HUDCO)ને ભોકરળે. 

NHB, HUDCO, MIG-III કેટેગયીના રાબાર્થી નવલામના રાબાર્થીઓ ભાટે પ્રધાનભતં્રી આલાવ 
મોજનાની નનમત દ્ધનત અનવુયીને વશામની યકભ રાબાર્થીના ખાતાભા ંજભા કયળે. 

MIG-III પ્રકાયના રાબાર્થીઓની ભાગંર્ીઓ (ક્રેઈભ) યાજ્મકક્ષાની વકંરન વનભનતભા ંયજૂ કયાળે 
અને આ વનભનત દ્વાયા ભજૂંયી ભેલી નનમત વત્તાભડંો ભાયપતે રાબાર્થીઓને લાઉચય/વરટિરપકેટ આળે જે 
ફેંકભા ંયજૂ કયેર્થી વ્માજ વશામની યકભ રાબાર્થીના ખાતાભા ંજભા ર્થળે. 

ફેંકો દ્વાયા રોનની ભમાસરદત યકભ સધુી કોઈર્ પ્રોવેનવિંગ પી લસરૂલાભા ંઆલળે નશીં. ભમાસરદત 
યકભ ઉયની રોનની યકભ ેટે ફેંક/નાર્ાકીમ વસં્ર્થાઓ નનમત પ્રોવેનવિંગ પી લસરૂ ળકે છે.  

(જન વંકસ  અનધકાયી) 
 

 

  


