ુ રાત સહાય યોજિા-હાઈલાઈટ્સ
આત્મ નિર્ભર ગજ
➢

નોવેલ કોરોના વાઈરસ (COVID-19) ની પરરસ્થિતિમાાં આતિિક મુશ્કેલી અનુભવી રહેલા નાના
વેપારીઓ, મધ્યમ વર્ગની વ્યસ્તિઓ, વ્યસ્તિર્િ કારીર્રો, શ્રતમક વર્ગને બિન િારણ
તિરાણ ઉપર વ્યાજ સહાય માટે ‘આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજિા’ જાહેર

કરવામાાં આવે છે .
➢

રાજ્યની સહકારી િેંકો િિા ક્રેડીટ કો.ઓપરે ટીવ સોસાયટીઓ મારફિ ૮% વ્યાજના દરે
રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- સુિીનુ ાં બિનિારણ તિરાણ આપવામાાં આવશે.

➢

રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાર્ાર્થીિા લોિ ખાતામાાં વાનષિક ૬% વ્યાજ સહાય
જમા આપવામાાં આવશે.

➢

નિરાણ લેિાર લાર્ાર્થીએ માત્ર વાનષિક ૨% વ્યાજ ર્રવાનુ રહેશે.

➢

આ તિરાણ લાભાિીએ ૩ વર્ગના સમયર્ાળામાાં પરિ કરવાનુ રહેશે.જેમાાં લાભાિીઓને ૬
માસનો મોરે ટોરીયમ તપરીયડ આપવામાાં આવશે. આ સમયર્ાળા દરમ્યાન કોઈ હપ્િા
ભરવાના રહેશે નહીં. ત્યારિાદ ૩૦ સરખા માતસક હપ્િામાાં લાભાિીએ લોનની રકમ પરિ
ચુકવવાની રહેશે.

➢

આ યોજના િા. ૨૧/૦૫/૨૦૨૦િી કાયગરિ િશે.

➢

આ યોજના હેઠળ લાભાિીઓએ િા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ સુિીમાાં સાંિતાં િિ નાર્રીક સહકારી
િેંક/જજલ્લા

મધ્યથિ

સહકારી

િેંક/ગુજરાિ

રાજ્ય

સહકારી

િેંકની

સાંિતાં િિ

શાખાને/સાંિતાં િિ ક્રેડીટ કો.ઓપરે ટીવ સોસાયટીને તનયિ નમ ૂનામાાં અરજી કરવાની રહેશે.

➢

લાર્ાર્થી

તરફર્થી

મળે લ

તમામ

અરજીઓિો

નિણભય

મોડામાાં

મોડા

તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૦ સુિીમાાં કરવાિો રહેશે.
➢

માંજૂર કરવામાાં આવેલ અરજીઓિા નિરાણિી રકમનુાં disbursement
તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૦ સુિીમાાં કરવાનુ રહેશે.

➢

અરજી ફોમભ લાર્ાર્થીઓિે નવિા મ ૂલ્યે સહકારી બેંકો/ક્રેડીટ કો.ઓપરે ટીવ
સોસાયટીઓ દ્વારા પુરુ પાડવામાાં આવશે.

➢

લાર્ાર્થીિે સ્ટેમ્પ ફીિી કોઈ રકમ ચુકવવાિી રહેશે િહી.

➢

આ યોજનાના સુચારુ અમલીકરણ િિા ફરરયાદ તનવારણ માટે નાર્રીક સહકારી િેંકોના
રકથસામાાં નોડલ એજન્સી િરીકે િી ગુજરાિ અિગન કો.ઓપરે ટીવ િેંતસ ફેડરે શન.

➢

જજલ્લા મધ્યથિ સહકારી િેંકો માટે નોડલ એજન્સી િરીકે િી ગુજરાિ રાજ્ય સહકારી િેંક
લી. રહેશે.

➢

ક્રેડીટ કો.ઓપરે ટીવ સોસાયટીઓના રકથસામાાં નોડલ એજન્સી િરીકે સાંિતાં િિ જજલ્લા
રજજથરાર રહેશે.

➢

િોડલ એજન્સી દ્વારા Toll free no. િી સુનવિા ઉર્ી કરવાિી રહેશે.

➢

હયાિ વ્યવસાયમાાં કાયગરિ હોય િેઓને આ યોજના હેઠળ તિરાણ મળી શકશે. આ અંર્ે
લાભાિી િા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ હયાિ વ્યવસાયમાાં કાયગરિ હોવા જોઈએ.

➢

સદરહુ યોજના હેઠળ લોન મેળવનાર લાભાિીની હાલની ચાલુ લોન મુદિવીિી હોવી
જોઈએ નહી.

➢

કેન્ર િિા રાજ્ય સરકારની કચેરીઓ/અિગ સરકારી કચેરીઓ િિા થિાતનક સત્તા માંડળની
કચેરીઓમાાં િેમજ કેન્ર િિા રાજ્ય સરકારના િોડગ /કોપોરે શનમાાં િિા િમામ િેંકોમાાં
ફરજ િજાવિાાં કમગચારીઓને આ યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર િશે નરહ. ઉપરોતિ
કચેરીઓ/િેંકોમાાં કોન્રાતટ િેઝ ઉપર/એડહોક િોરણે કામ કરિી વ્યસ્તિઓને પણ આ
યોજના હેઠળ લાભ મળવાપાત્ર િશે નહી.

➢

આ યોજિા હેઠળ અંદાજજત ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દસ લાખ) લાર્ાર્થીઓિે લાર્
મળશે. યોજિા હેઠળ લાર્ાર્થીઓિે અંદાજજત રૂ.૫૦૦૦ કરોડનુ નિરાણ વાનષિક
૨% વ્યાજ દરે મળશે. લાર્ાર્થીઓિે યોજિા અંતર્ભત અંદાજજત રૂ.૩૩૦ કરોડ
રકમિી વ્યાજ સહાય મળશે.

