
 

 

 

 

 

પ્રેસનોટ 

 

નાના અને મધ્યમવર્ગના લોકોના પુનરુત્થાન માટે "સરકાર" સાથે હાથ મમલાવશે 

"સહકાર" 

 

રુ્જરાત ફરીથી આત્મમનર્ગર બનશે નવા આમથગક જોમ અને જુસ્સા સાથે. 
 

પ્રધાનમતં્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈની “આત્મનનભભર ભારત”ની હાકલના પ્રનતસાદ રૂપે અને કોરોના સામેના યદુ્ધમા ં ગજુરાત 

સફળતાથી બહાર નીકળે, આત્મનનભભર બને તે માટે ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી માનનીય શ્રી નિજયભાઈ રૂપાણીએ આત્મનનભભર 
ગજુરાત યોજનાની ઘોષણા કરી છે.  

નોિેલ કોરોના િાઈરસ (COVID-19) ની પરરસ્થથનતમા ંઆનથિક મશુ્કેલી અનભુિી રહલેા નાના  િેપારીઓ, મધ્યમ 
િર્ભની વ્યસ્તતઓ, વ્યસ્તતર્ત કારીર્રો, શ્રનમક િર્ભને બબન તારણ  નધરાણ ઉપર વ્યાજ સહાય માટે ‘આત્મનનભભર 
ગજુરાત સહાય યોજના’ જાહરે કરિામા ંઆિે છે. 

 

ગજુરાતની 218 જેટલી સહકારી બેંકો, ૧૮ જજલ્લા સહકારી બેંકો સાથે મળીને લર્ભર્ ૨૪૦૦ જેટલી શાખાઓમાથંી અને 
૬,૦૦૦ જેટલી કે્રરિટ સોસાયટીના માધ્યમથી નાના માણસોને લોન મળી રહ ેતે માટેનુ ંઆયોજન રાજ્ય સરકારે કરેલ છે. જે 

તમામને હાલમા ંસહકારી બેંકો ૧૨ થી ૧૩ ટકા ના દરે લોન આપ ેછે,  
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તેની સામે ફતત આઠ ટકાના દરથી લોન ઉપલબ્ધ કરાશે. રાજ્ય સરકાર તેમા ંછ ટકાની સબનસિી આપશે. જેના પરરણામે 
નધરાણ મેળિનારને નેટ ૨% વ્યાજદરે લોન મળી રહશેે. આ થકીમ રાજ્ય સરકારની સાથે મળીને ગજુરાતના સહકારી 
ક્ષેત્રના આર્ેિાનો અને બેંકોના ચેરમેન અને અનધકારીઓ સાથે મળીન ેઘિી કાઢી છે. સહકારી બેંકો જ્યારે જ્યારે દેશને કે 

રાજ્યને મશુ્કેલી પિે છે, જનતાને તકલીફ પિે છે, ત્યારે ખરે િખતે લોકોની િચ્ચ ેરહીને તેમની િહારે ધાય છે. હાલની 
કટોકટીમા,ં મશુ્કેલ સમયમા ંગજુરાતના લોકો આનથિક ક્ષમતા ફરી હાસંલ કરે, આત્મનનભભર બને તે માટે સરકાર અને સહકાર 

સાથે મળીને આ યોજનાનો અમલ કરશે. ગજુરાત અબભન કો ઓપ બેંતસ ફેિરેશનના ચેરમેન શ્રી જ્યોતીન્દ્ર મહતેા જણાિે છે કે 

સહકારી ક્ષેત્ર માટે  ર્ૌરિની િાત છે કે ખરા સમયે જ્યારે ગજુરાતને જરૂર છે ત્યારે, ગજુરાતના િેપારીઓને જરૂર છે ત્યારે, 
નાના લોકોને જરૂર છે ત્યારે, તેમની પિખે મજબતૂીથી ઊભા રહશેે. 

 

આ યોજનાનો લાભ ૧૦ લાખ લોકોને મળશે. બેંકો માત્ર અરીનના આધારે લોન મંૂ ૂર કરશે. ૧ લાખ સધુીની લોન 
આર્ળ જણાવ્યુ ંતેમ માત્ર ૨ % ના િાનષિક વ્યાજદરથી મળશે. પ્રથમ ૬ માસ વ્યાજ અને મદુ્દલ ચકુિિાની જરૂર નરહ 
હોય. લોન લેનારે કોઈ પ્રકારનો પ્રોસેનસિંર્ ચાર્જ ભરિાનો થશે નરહ. સહકારી કે્ષત્ર સમાજના આનથિક પનુરુત્થાનમા ં
ભાર્ીદાર બનિાની તક મળિાથી ખશુી અનભુિે છે. 


