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ન/ં એલપીસી/એમએફ/2020/2012  

 

                 જુરાત લાઇવલી ડુ મોશન કંપની લિમટડ  

                                                                  લોક નબંર-18, 3 જો માળ, 

  ઉ ોગ ભવન, સેકટર-11, 

  ગાધંીનગર  

                                                     તા. 17/09/2012 

 
િવષય        : મિહલા  વસહાય જૂથોને ધીરાણ સવલતો ઉપર ૫ ટકા  યાજ સહાય યોજનાનુ ં

 અમલીકરણ કરવા બાબત.  

વચંાણે લીધા : પચંાયત, ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ કર્માકં: 
                 આઇડીબી/૧૦૨૦૧૨/િમશનમગંલમ/એસએફએસ-૨૬૩૨૧૪/ખ-૧, તા.ર3  

   એિપર્લ,૨૦૧ર 

 

પ રપ :-  
 

 

ગજુરાત સરકાર ારા પહલે કરીને િમશન મગંલમ યોજના અમલમા ં મકૂીને 
મિહલાઓની આિથર્ક સક્ષમતા વધારવાની િદશામા ંએક અભતૂપવૂર્ પગલુ ંભરવામા ંઆ ય ુછે. િમશન મગંલમ 
કાયર્કર્મ હઠેળ વસહાય જૂથોને ધીરાણ  સવલતો ઉપર યાજ સહાય યોજનાને મજૂંરી આપવા માટે અગર્સિચવ 
ગર્ામ િવકાસ િવભાગ અને ગજુરાત લાઇવલીહડુ પર્મોશન કંપની લી.ના બોડર્ના ં સભ્યો તથા રાજ્યના 
અગર્ણીબેંકસર્ સાથે ચચાર્-િવચારણા કરી યોજનાની અમલવારી માટે માળખાકીય પરેખા ઘડવા માટે ચીફ 
જનરલ મેનેજર ી, નાબાડર્ના અધ્યક્ષપદે  સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી હતી.  

 
ચીફ જનરલ મેનેજર ી, નાબાડર્ની અધ્યક્ષતામા ં રચાયેલ સિમિતના તારણો અને 

િટપ્પણીઓ અને નાણા ંિવભાગની મજૂંરી તેમજ આ નવીનતાભરી પહલે કરવા માટે કાળજીપવૂર્ક્ની િવચારણાના 
અંતે ગજુરાત રાજ્યના વસહાયજૂથોને બેંકો ારા મજૂંર કરેલ ધીરાણ સવલતો પર યાજ સહાય પરૂી પાડવા 
અને યાજસહાયની યોજનાનો અમલ કરવા ગજુરાત સરકાર ારા વચંાણે લીધેલ તા. ૨૩ એિપર્લ, ૨૦૧૨ ના 
ઠરાવથી શરુઆત કરવામા આવેલ છે.  
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બેંકો ારા મિહલા  વસહાય જૂથોને આપવાની થતી ધીરાણ સવલતો ઉપર ૫ ટકા 

 યાજ સહાય યોજનાના અમલીકરણની પર્િકર્યા અનસુાર દર વષેર્ સપ્ ટેમ્ બર તથા માચર્ને અંતે અધર્વાિષર્ક 

ધોરણે દાવાઓ કરવાના રહશેે અને દરેક અધર્વષર્ પરૂા થતા ંએક મિહનાની અંદર તમામ દાવાઓ રજૂ કરવાના 

રહશેે.  

 

સદરહ ુદાવાની રકમનુ ંચકુવણુ ંસબંિંધત િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી મારફતે  તે 

લાભાથીર્ જૂથના બચત ખાતામા ંજમા કરાવવાની યવ થા કરવાની રહશેે. આ માટે દરેક બેંક ારા િજ લા 

કક્ષાએ પોતાની શાખાઓ પૈકી એક શાખાને નોડલ શાખા તરીકે પસદં કરવાની રહશેે અને પસદં કરેલ નોડલ 

શાખાની િવગત િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીને આપવાની રહશેે. આ હતે ુમાટે નીચે દશાર્  યા મજુબની પર્િકર્યા 

સબંિંધત લાભાથીર્ઓ ારા સમય-મયાર્દામા ંકરવાની રહશેે.  

 

 

થમ તબ ો:  

 “નમનૂા નબંર Ð ૧” મજુબ બેંક બર્ાચં મેનેજર ધ્ વારા સબંિંધત તાલકુાના તાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજર 

(ટી.એલ.એમ.) ને બેંક બર્ાચંમા ંબચત ખાત ુ ંધરાવતા તમામ  વસહાય જુથોની િવગત આપવાની રહશેે આ 

પર્િકર્યાની શ આત ૧ એિપર્લ / ૧ ઓકટોબર થી જ બેંક બર્ાચં મેનેજર ધ્ વારા કરવાની રહશેે તથા તાલકુા 

લાઇવલીહડુ મેનેજર ધ્ વારા ૩ એિપર્લ/ ૩ ઓકટોબર પહલેા ંબધીજ બેંક બર્ાચંમાથંી િનયત નમનૂામા ં િવગતો 

મેળવી લેવાની રહશેે.  

 

બીજો તબ ો:  

 તાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજર ધ્ વારા બેંક બર્ાચં મેનેજર પાસેથી પર્થમ તબક્કા દરમ્યાન મેળવેલ જૂથની 

િવગતો મજુબના તમામ મિહલા  વસહાય જૂથોને ધીરાણ પર મળતી ૫ ટકા  યાજ સહાય યોજનાનો લાભ 

લેવા માટે અરજી કરવા જણાવતો પતર્, “નમનૂા નબંર Ð ર” મજુબ લખવાનો રહશેે. પતર્ની સાથે બીડાણ વ પે 

જૂથ ધ્ વારા સબંિંધત પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીને યાજ સહાય મેળવવા માટે અરજી 

કરવાના પતર્નો નમનૂો પણ “નમનૂા નબંર Ð ૩” મજુબ મોકલવાનો રહશેે થી જૂથ ારા યાજ સહાય 

મેળવવા માટેની અરજી સત્વરે કરી શકાય. 
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ીજો તબ ો:  

 “નમનૂા નબંર Ð ૩” મજુબ જૂથ ધ્ વારા પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીને યાજ સહાય 

મેળવવા માટે અરજી કરવાની રહશેે.  

 

 ચોથો તબ ો:  

  બેંક બર્ાચં મેનેજર ધ્ વારા “નમનૂા નબંર Ð ૪ Ð ભાગ ૧” મજુબ તાલકુા લાવલીહડુ મેનેજરને  યાજ 

સહાય માટે પાતર્તા ધરાવતા તમામ જૂથોની િવગત સાથે ૭ એિપર્લ /૭ ઓકટોબર પહલેા ં યાજ સહાયનુ ં

ગણતરી પતર્ક રજૂ કરવાનુ ં રહશેે.તાલકુા લાવલીહડુ મેનેજર ધ્ વારા ઉપરોકત મજુબના યાજ સહાય 

ગણતરીના પતર્કો િનધાર્િરત સમય-મયાર્દામા બેંક બર્ાચં મેનેજર પાસેથી મેળવી લેવાના રહશેે. 

 

પાચંમો તબ ો:  

તાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજર ારા મેળવેલ યાજ સહાય ગણતરી પતર્કોની િવગત “નમનૂા નબંર - ૫” 

મજુબ તાલકુા  તરે િનભાવવાના થતા રજી  ટરમા ંન ધવાની રહશેે.  

 

છ ો તબ ો:  

“નમનૂા નબંર Ð ૪ Ð ભાગ ૧” મજુબ બેંક બર્ાચં મેનેજર ારા રજૂ કરાયેલ યાજ સહાય ગણતરી પતર્કો 

તાલકુા કક્ષાએ મેળ  યા બાદ તે પતર્કના “નમનૂા નબંર Ð ૦૪ Ð ભાગ ૨” મા ંતાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજર તથા 

તાલકુા િવકાસ અિધકારીની સહી કરાવી બીડાણ વ પે “નમનૂા નબંર Ð ૬” મજુબના પર્ો કટ મેનેજર-વ-

તાલકુા િવકાસ અિધકારી ારા લખાયેલ દરખા ત પતર્ સાથે જોડી િજ  લા કક્ષાએ સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-

િનયામક ી, િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીને  યાજ સહાય મજૂંર કરવા માટે ૧૦ એિપર્લ /૧૦ ઓકટોબર પહલેા ં

દરખા ત મોકલવાની રહશેે.  

 

સાતમો તબ ો:  

 તાલકુા કક્ષાએથી િજ લા કક્ષાએ દરખા ત મેળ યા બાદ “નમનૂા નબંર Ð ૭” મજુબના િજ લા કક્ષાએ 

િનભાવવાના થતા રજી  ટરમા ં તેની ન ધણી આિસ ટન્ટ પર્ો ક્ટ મેનેજર Ð એમ.એફ. એન્ ડ એફ.આઇ. ારા 

કરવાની રહશેે.  
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આઠમો તબ ો:  

ત્ યારબાદ “નમનૂા નબંર Ð ૪ Ð ભાગ ૧” મજુબ બેંક બર્ાચં મેનેજર ારા રજૂ કરાયેલ યાજ સહાય 

ગણતરી પતર્કના “નમનૂા નબંર Ð ૦૪ Ð ભાગ ૨” મા ંઆિસ ટન્ટ પર્ો ક્ટ મેનેજર Ð એમ.એફ. એન્ ડ એફ.આઇ. 

અને િડિ ટર્ક્ટ લાઇવલીહડુ મેનેજરની સહી કરીને સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-િનયામક ી,િજ લા ગર્ામ િવકાસ 

એજન્સીની મજૂંરી માટે ફાઇલમા ં ન ધ સાથે દરખા ત રજૂ કરવાની રહશેે. સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-

િનયામક ી,િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીની મજૂંરી મેળ યા બાદ “નમનૂા નબંર Ð ૮” મજુબ બેંક પર્માણે અલગ 

અલગ હકુમ ધ્ વારા  યાજ સહાયની રકમ  તે બેંકને ફાળવવા માટે િજ  લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીના િહસાબી 

શાખાને હકુમ કરવાનો રહશેે. હકુમની નકલ લાગ ુપડતી બેંકની નોડલ શખાને તથા પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા 

િવકાસ અિધકારી ી ને લાગ ુપડતી શરતોના પાલન માટે મોકલવાની રહશેે. હકુમ સાથે “નમનૂા નબંર Ð ૪ Ð 

ભાગ ૧” મજુબ બેંક બર્ાચં મેનેજર ારા રજૂ કરાયેલ યાજ સહાય ગણતરી પતર્કની નકલ પણ બીડાણ  વ પે 

મોકલવાની રહશેે. ઉપરોક્ત પર્િકર્યા ૧૫ એિપર્લ /૧૫ ઓકટોબર પહલેા પણુર્ કરવાની રહશેે. 

 

નવમો તબ ો:  

 બેંકની નોડલ શાખાને, સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-િનયામક ી,િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીએ મજૂંર 

કરેલ દરખા ત મજુબની રકમ ફાળ  યા બાદ નોડલ શાખા ધ્ વારા તે બેંકની સબંિંધત તમામ બર્ાચંોને રકમની 

ફાળવણી ૨૦ એિપર્લ /૨૦ ઓકટોબર પહલેા ંકરવાની રહશેે. બેંક બર્ાચંને તેના ારા રજૂ કરાયેલ યાજ સહાય 

ગણતરી પતર્ક મજુબની  યાજ સહાયની રકમ મ યા બાદ તરુતજ ૨૪ એિપર્લ /૨૪ ઓકટોબર પહલેા ં  તે 

 વસહાય જૂથના બચત ખાતામા ંરકમ ફાળવી દેવાની રહશેે.રકમ ફાળ  યા બાદ “નમનૂા નબંર Ð ૯” મજુબનુ ં

યટુીલાઇઝેશન સિટર્િફકેટ બેંક બર્ાચં મેનેજર ારા પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીને ૨૬ એિપર્લ 

/૨૬ ઓકટોબર પહલેા ંઆપવાનુ ંરહશેે.  

 

દસમો તબ ો: 

 બેંક બર્ાચં મેનેજર ારા પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીને યટુીલાઇઝેશન સિટર્િફકેટ 

આપ્યા બાદ તાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજર ારા તેની િવગત તાલકુા  તરે િનભાવવાના થતા “નમનૂા નબંર - 

૫” મજુબના રજી  ટરમા ંન ધવાની રહશેે તથા પાતર્તા ધરાવતા તેમજ પાતર્તા ન ધરાવતા “નમનૂા નબંર -૧” 

મજુબના તમામ  વસહાય જૂથોને “નમનૂા નબંર Ð ૧૦” મજુબનો પાતર્તા ધરાવતા વ-સહાય જૂથના બેંક 

ખાતામા ં યાજ સહાયની રકમ જમા થયા અંગેની જાણ જૂથને કરતો પતર્ મોકલવાનો રહશેે.  
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(ન નૂા નબંર – 01) 

(બક ાચં મેનેજર ારા તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજરને ાચં સાથે સકંળાયેલ ૂથની િવગત આપવાના પ કનો ન નૂો) 
 

બેંકન ુનામઃ- ..................................................... શાખાઃ- .......................................................................... 

ગામઃ- ........................................... તાલકુોઃ- ........................................ જી લો:- .................................... 

બર્ાચં કોડઃ- ................................................ આઇ.એફ.એસ.સી. કોડઃ- .........................................................  

 

બેંકમા ંએસ.એચ.જી. ના કુલ બચત ખાતાઓની સખં્ યાઃ- .....................  

બેંકમા ંએસ.એચ.જી. ના કુલ કેશ કેર્િડટ/લોન ખાતાઓની સખં્ યાઃ- ................... 

આથી પર્માિણત કરવામા આવે છે કે ઉપર દશાર્  યા મજુબના  વ સહાય જૂથો અમારી બેંક બર્ાચંમા ં

બચત/કેશ  કેર્િડટ/લોન ખાતા ધરાવે છે.  

 થળઃ- ........................................................            ાચં મેનેજર ુ ંનામઃ- ...................................... 

તાર ખઃ- .....................................................            ાચં મેનેજરની સહ ઃ- ......................................  
 

                                                           ાચંનો િસકકોઃ- ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 

કર્મ  વસહાય જૂથનુ ંનામ  જૂથના ગામનુ ંનામ  

 

 વસહાય જૂથનો 
બચત ખાતા નબંર 

કેશ કેર્િડટ/લોન  
ખાતા નબંર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫  
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(ન નૂા નબંર – 02) 

(તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજર  વારા મ હલા  વ સહાય ૂથને પ%  યાજ સહાય મેળવવા માટ અર  કરવા જણાવતા ં

પ નો ન નૂો) 
 

આઉટવડર્ ન:ં-                           તાલકુા પચંાયત કચેરી  
                      (આઇ.આર.ડી)  
                      તાલકુોઃ- ..............  
                      તા.     /   /૨૦___  
પર્િત,  

જૂથનુ ંનામ :...................................... 

મારફત :........................................... 

સરનામ ુ:.......................................... 

િવષયઃ- મ હલા  વ-સહાય ૂથને ધીરાણ પર મળતી પ ટકા યાજ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટ  

  અર  કરવા બાબત.  
 

મિહલા  વ-સહાય જૂથને પ% યાજ સહાય યોજના અન્વયે આપના ં જૂથ ધ્ વારા મેળવેલ ધીરાણના 

હપ્તા જો િનયિમતપણે ભરવામા ંઆવતા હોય અને ચડત યાજ િવગેરે પણ સમયસર ભરવામા ંઆવેલ હોય 

તો, મેળવેલ ધીરાણ પર લાગ ુપડતા  યાજ દરમા ં૫% ના દરે આપના ંજૂથને  યાજ સહાય આપવામા ંઆવશે. 

તદનસુાર આપના ં જૂથ ધ્ વારા એિપર્લ/ઓકટોબર વષર્:-........... થી સપ્ ટેમ્ બર/માચર્ વષર્:-.......... માટે  યાજ 

સહાય મેળવવા જૂથના તમામ સભ્યની મીિટંગમા ંઠરાવ પાસ કરીને આ સાથે બીડેલ અરજીના ંનમનૂા (નમનૂા 

ન.ં Ð ૩) મા ંજ રી િવગત ભરી આપના ંજૂથના ંપર્મખુ,મતંર્ી તથા ખજાનચીની સહી કરાવીને પર્ો કટ મેનેજર-

વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ીને અરજી પતર્ક મોકલવાનુ ંરહશેે. 

  

                   તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજર 

બીડાણઃ- ઉપર જુબ                                                          તા કુા પચંાયત(આઇ.આર.ડ ) 

                                                                                  તા કુો:-........................... 
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(ન નૂા નબંર – 03) 

( ૂથ ારા ો ટ મેનેજર-વ-તા કુા િવકાસ અિધકાર ને યાજ સહાય મેળવવા માટ અર  કરવાનો ન નૂો) 

જૂથન ુનામઃ-..........................................   
સરનામુ ં: - .......................................... 
તાલકુોઃ- .................................  
િજ  લોઃ- .................................  
તારીખઃ-     /    /૨૦___  

પર્િત,  
પર્ો કટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી,   
તાલકુા પચંાયત (આઇ.આર.ડી)  
તાલકુોઃ- ..........................  

 

િવષયઃ મ હલા  વ-સહાય ૂથને ધીરાણ પર પ%  યાજ સહાય યોજના અ સુાર અમારા ૂથ  વારા 

મેળવેલ ધીરાણ પર લેવાયેલ  યાજમા ં5% યાજ સહાય આપવાની અર . 

સદંભ: અમારા ૂથ  વારા યાજ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટ  કરલ ઠરાવનો ન.ં ............................ 

 .................................................................................... 
 

ઉપયુર્ક્ત િવષય બાબતે જણાવવાનુ ંકે અમારા મિહલા  વ-સહાય જૂથ ............................................... 
મા ં કુલ .......... સભ્ યો છે. અમારા જૂથનુ ં બચત ખાત ુ ં ...........................................................બેંકની 
.............................................. બર્ાચંમા ં છે અને તેનો બચત ખાતા ન.ં ..................................................... 
તથા કેશ કેર્િડટ/લોન ખાતા ન.ં .................................................. છે. અમો ખાતર્ીપવૂર્ક જણાવીએ છીએ કે 
અમારા જૂથન ુ એિપર્લ/ઓકટોમ્ બર વષર્:- ................ થી સપ્ ટેમ્ બર/માચર્ વષર્:- ..................... દરમ્ યાન 
ધીરાણ ખાત ુ ંિનયિમત રીતે ચાલ ુહત ુ ંઅને કોઇ રકમ ચડત/મુ તવીતી બાકી નથી અને યાજ િવગેરે િનયિમત 
ભરપાઇ કરેલ છે તથા અમારા જૂથ ારા અગાઉ અન્ય કોઇ િવભાગ કે સરકારી યોજનામાથંી કોઇ પણ પર્કારની 
સહાય મેળવેલ નથી. સબબ મિહલા  વ -સહાય જૂથ માટેની ૫%  યાજ સહાય યોજના મજુબ અમારા જૂથને 
ધીરાણ પર લેવાયેલ  યાજમા ં૫% લેખે  યાજ સહાય આપવા આ સાથે અરજી કરીએ છીએ તથા બેંક મારફતે 
યાજ સહાય માટે કરવામા ંઆવેલ ગણતરી મજુબની રકમ અમોને માન્ય રહશેે.  

હોદો  નામ  સહ  

ખુ     

મં ી     

ખ નચી     
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 (ન નૂા નબંર – 04 - ભાગ 1) 

(બક ાચં મેનેજર ારા તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજરને ર ૂ કરવાના યાજ સહાય ગણતર  પ કનો ન નૂો) 
 

 યાજ સહાયનો સમયગાળોઃ- એિપર્લ/ઓકટોબર (વષર્ :-          ) થી સપ્ ટેમ્ બર/માચર્ (વષર્ :-          ) 
બેંકન ુનામઃ- .......................................... શાખાઃ- ...................................... ગામઃ- ............................... તાલકુો .............................  
જી લો:- ..................................... બર્ાચં કોડઃ- .......................................... આઇ.એફ.એસ.સી કોડઃ- .................................................. 

 

.................................. તા કુાના ૂથ માટ  ુ યાજ સહાય ગણતર  પ ક 

આથી પર્માિણત કરવામા ંઆવે છે કે બેંક શાખામા ં  વસહાય જૂથના ંધીરાણ અંગેના ંરેકડર્મા ંઉપલબ્ ધ િવગતો અનસુાર  યાજની 
ગણતરી કરવામા આવેલ છે.સદર િવગતોમા ંજો કોઇ ભલૂ જણાશે તો તેવી રકમ જીએલપીસીના ંખાતામા ંપરત જમા કરવામા ંઆવશે.  

 

 થળઃ-                    ાચં મેનેજરની સહ ઃ-  

તાર ખઃ-                   ાચં મેનેજર  ુનામઃ-  
 

ાચંનો િસકકોઃ-

કર્મ  જૂથના 
ગામનુ ં
નામ 

યાજ સહાય 
મળવાપાતર્ 

 વસહાય જૂથનુ ં
નામ 

કેશ કર્િડટ/ 
લોન 

એકાઉન્ ટ 
નબંર 

 વસહાય 
જૂથનો 
બચત 
ખાતા 
નબંર 

કેશ કર્િડટ 
/લોન 
માટે 
બેંકનો 
 યાજ દર 

િનયત સમયગાળા 
માટે  વસહાય જૂથના 
ખાતામા ંઉધારવામા ં
આવેલ  યાજની 
રકમ (રુ.) 

જીએલપીસીના 
આદેશ અનસુાર 

ચકુવવા પાતર્  યાજ 
સહાયની રકમ (રુ) 
(  યાજ સહાય ૫% 

લેખે) 

અગાઉ અન્ ય 
િવભાગ પાસેથી 
સદરહ ુખાતામા ં
સહાય જમા 
થયેલ છે? 
હા/ના 

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૮  ૯ 
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(ન નૂા નબંર – 04 – ભાગ 2) 

જીએલપીસી કચેરીના ઉપયોગ માટે 
 

(૧)  આથી પર્માણપતર્ આપવામા ંઆવે છે કે બેંક ારા  વસહાય જૂથોને  કેશ કર્િડટ/લોન આપેલ છે તેના પર બેંક ધ્ વારા િનયત 
થયેલ  યાજદર મજુબ તેમને િનયિમત યાજની રકમ ભરપાઇ કરેલ છે.   

(ર)  ઉપરોક્ત “નમનૂા નબંર ૪ - ભાગ ૧”  ના પાના ન.ં ___ થી ___ સધુીના ___________________________________ બેંકની 
________________________________ બર્ાચં ારા રજૂ કરાયેલ યાજ સહાય ગણતરી પતર્કની ચકાસણી મજુબ આથી 
 વસહાય જુથોને સબસીડી ચકુવી આપવા અમારી ભલામણ છે.  

 

 વસહાય 
જુથોની 
સખ્ યા 

બેંક શાખા તરફથી 
 યાજ સહાય 

ચકુવવાની પર્માિણત 
રકમ (રુ) 

ચકુવવા પાતર્ 
રકમ (રુ) 

િરમાકર્સ (ચકુવવા પાતર્ રકમ 
જો પર્માિણત કરવામા ંઆવેલ 
રકમ કરતા ંઓછી હોય તો 
કારણો દશાર્વવા િવનતંી) 

કમર્ચારી/અિધકારીનો હોદો  
 

સહી 

  તાલકુા લાઇવલીહુડ મેનેજર

  પર્ોજકેટ મેનેજર -વ-તાલકુા  

િવકાસ અિધકારી  

  આિસ ટન્ટ પર્ો ક્ટ મેનેજર 
(એમ.એફ. & એફ.આઇ.)  

  િડિ ટર્ક્ટ લાઇવલીહડુ મેનેજર 
  સીિનયર જનરલ મેનેજર -વ-

િનયામક, િજ.ગર્ા.િવ.એ.  
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 (ન નૂા નબંર – 05) 

(તા કુા લાઇવલ ુડ મેનેજર ારા તા કુા ક ાએ મળેલ યાજ સહાય યોજનાના દાવા ન ધવાના ર  ટરનો ન નૂો) 
       

કર્મ  
જૂથનુ ં
નામ  

ગામ
નુ ં
નામ  

બેંક
નુ ં
નામ  

બર્ાચં 
નુ ં
નામ  

બચત 
ખાતા 
ન.ં 

કેશકર્િડટ
/લોન 
ખાતા 
ન.ં  

બેંક ધ્ વારા રજૂ 
કરાયેલ યાજ 
સહાય ગણતરી 
પતર્કની િવગત 

દાવાનો 
સમયગા
ળો 

(એિપર્લ 
થી સપ્ ટે. 
ઓકટો. 
થી માચર્ 
Ð વષર્) 

વસ ૂ
લ 
કરેલ 
કુલ 
 યાજ  

જીએલપી 
સીના 
ઠરાવ 
મજુબ 

આપવાની 
થતી  યાજ 
સહાયની 
રકમ  

 િજ લા 
કક્ષાએ 
દરખા
ત 

મોક યા 
તારીખ

તાલકુા 
લાઇવલ
હડુ 

મેનેજર
ની સહી  

યટુીલાઇઝેશન 
સિટર્િફકેટ મજુબ 

 
 
 
 
 

પર્ોજકેટ 
મેનેજર -
વ-તાલકુા  

િવકાસ 
અિધકારી
ની સહી  

 દાવા 
ની 

તારીખ 

દાવા 
ની 
રકમ 

જૂથને 
 યાજ 

સહાયની 
રકમ મ યા 
તારીખ 

જૂથને 
 યાજ 

સહાયની 
મળેલ 
રકમ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 17 
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(ન નૂા નબંર – 06) 

( ો કટ મેન ર-વ-તા કુા િવકાસ અિધકાર   વારા જ લા ક ાએ યાજ સહાય યોજનાની દરખા ત કરવાનો ન નૂો) 

ન.ંગવઅ/િમશન મગંલમ /૨૦___ -૨૦___/વશી                               તાલકુા પચંાયત કચેરી  
આઇ.આર.ડી. શાખા   
તલકુો:- _____________ 
તા.    /   /૨૦___ 

પર્િત,  
સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-િનયામક,  
િજ  લા ગર્ામ િવકાસ એજન્ સી,  
િમશન મગંલમ યોજના  
જી  લોઃ- ................... 

 

િવષયઃ- મ હલા વ-સહાય ૂથને 5 ટકા  યાજ સહાય માટ જ લા ક ાએ દરખા ત મોકલવા બાબત. 

દરખા તનો સમયગાળોઃ- એિપર્લ/ઓકટોબર ................... થી સપ્ ટેમ્ બર/માચર્ ...................  
આ સાથે બેંક ધ્ વારા રજૂ કરેલ યાજ સહાય ગણતરી પતર્કની નકલ બીડેલ છે ની િવગત નીચે મજુબ છે:   

કર્મ  બેંકન ુનામ  બર્ાચં 

 વ -સહાય જૂથની 
કુલ સખં્યા ( ની 
દરખા ત કરેલ છે) 

દરખા ત 
કરાયેલ 
જૂથના કુલ 
સભ્ યો 

કુલ 
ઉધારેલ 

 યાજ 

 યાજ સહાય 
મેળવવા 
માટે કરેલ 
દરખા તની 
રકમ 

જીએલપીસીના 
ઓડર્ર મજુબ 
આપવાની 
થતી  યાજ 
સહાય 

               
               
               
               

કુલઃ-              

ઉપર દશાર્વેલ િવગતે બાહંધેરી આપવામા ંઆવે છે કે દશાર્વેલ રકમમા ંસમાવેશ થતા ંજૂથ ધ્ વારા અગાઉ 
સરકા ીની એકપણ યોજનામા ંથી સબસીડી મેળવેલ નથી.  

 

ો કટ મેન ર-વ-તા કુા િવકાસ અિધકાર   

બીડાણઃ ઉપર જુબ                                     તા કુા પચંાયત (આઇ.આર.ડ ) 

                                                        તા કુો:- ______________  
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(ન નૂા નબંર – 07) 

(આિસ ટ ટ ો ટ મેનેજર–એમ.એફ. & એફ.આઇ. ારા જ  લા ક ાએ મળેલ યાજ સહાય યોજનાના દરખા ત ન ધવાના ર  ટરનો ન નૂો) 

 
   

              

કર્મ  
તાલકુા
ન ુનામ  

બેંક 
ન ુ
ના
મ  

બર્ાચં 
ન ુ
નામ  

કુલ જૂથ 
( ની 
દરખા ત 
કરેલ છે) 

જૂથના 
કુલ 
સભ્ યો 

િજ  લા 
કક્ષાએ 
દરખા ત 
મ યા 
તારીખ  

દરખા તનો 
સમયગાળો 
(એિપર્લ થી 
સપ્ ટે/ઓકટો 
થી માચર્ Ð 
વષર્)  

કુલ 
 યા
જ 

 પૈકી 
દરખા ત 
કરેલ 
 યાજ 

સહાયની 
રકમ  

દરખા
ત 

મજંૂર 
કયાર્ 
તારીખ 

કુલ જૂથ 
ના 

દાવા 
મજંૂર 
થયેલ છે

મજંૂર 
કરેલ 
 યાજ 
સહાય
ની રકમ 

આિસ ટન્ટ 
પર્ો ક્ટ 
મેનેજરÐ
એમ.એફ. & 
એફ.આઇ.
ની સહી  

. 
 

િડિ ટર્ક્ટ 
લાઇવલીહુ

ડ 
મેનેજરની 
સહી 

                            

                            

                            

                            

                            
 

 

ન ધ : ઉપરોકત િવગત તા કુા તથા બકવાર પ કમા ંસોફટ કોપીમા ંપણ િનભાવવાની રહશે. 
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(ન નૂા નબંર – 08 – પાના ન.ં 1) 

(સીિનયર જનરલ મેનેજર-વ-િનયામક ી, જ  લા ામ િવકાસ એજ  સી  વારા યાજ સહાયના દરખા ત જુબ રકમ 
કુવણી માટના કુમનો ન નૂો) 

 

ન.ં ડીઆરડીએ/િમશન મગંલમ/એમ.એફ.અને એફ.આઇ./ઇ.સબસીડી/        /૨૦___.     તા.     /    /૨૦___ 
 

વચંાણે લીધા :  

૧)   પચંાયત, ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ કર્માકં:આઇડીબી-૧૦૨૦૧૦-િમશન મગંલમ-
એસએફએસ-૨૬૩૨૧૪-ખ-૧,તા. ૨૩/૦૪/૨૦૧૨ 

૨)  પર્ો ક્ટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી ી, તાલકુો ..................... ની દરખા ત ન ં.......................  
તા.   /   /૨૦___, તાલકુો ..................... ની દરખા ત ન ં ..................... તા.      /      /૨૦___, તાલકુો 
..................... ની દરખા ત ન ં .......................તા.   /   /૨૦___, તાલકુો ..................... ની દરખા ત ન ં
....................... તા.  /  /૨૦___,  તાલકુો ..................... ની દરખા ત ન ં ....................... તા.   /   
/૨૦___  

૩)   િનયામક ી/ચેરમેન ી, િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સીએ ન ધ તા.    /    / ૨૦___, પર આપેલ મજૂંરી. 
 

આદેશ :- 

સદંભર્ ન ં (૧)ના ઠરાવથી મિહલા  વસહાય જૂથ/સખી મડંળોને ૫% યાજ સહાય આપવાનુ ંઠરાવવામા ંઆવેલ છે. 

સદંભર્ ન ં (૨) થી પર્ો ક્ટ મેનેજર -વ-તાલકુા િવકાસ અધીકારી ીઓ તરફથી અતેર્ની કચેરીને મળેલ દરખા ત તેમજ 

સદંભર્ ન ં(૩) ની અતેર્ની કચેરીની ન ધથી મળેલ મજૂંરી મજુબ સાથેના બીડાણની િવગતો અન્વયે અને નીચે મજુબની 

શરતોને આધીન ................................. બેંક મારફતે લાભાથીર્ જૂથને આ હકુમથી મજૂંર થયેલ રકમ ચકુવવાનો આથી 

હકુમ કરવામા ંઆવે છે. 

શરતો: 

૧) આ અંગેનો ખચર્ િમશન મગંલમ  યાજ સહાય યોજના સદરે ઉધારવાનો રહશેે. 
૨)  તે તાલકુાની બેંક બર્ાચં ારા જૂથોના બચત ખાતામા ંતેમની મજૂંર થયેલ રકમ જમા થયા અંગેનુ ંયટુીલાઇઝેશન 
    સિટર્િફકેટ તાલકુા તરે તાલકુા લાઇવલીહડુ મેનેજરને િદન-3 મા ંઆપવાનુ ંરહશેે. 
૩) સદંભર્ ન.ં ૨ ના પતર્ો મજુબ   તે તાલકુાના વસહાય જૂથોને આ રકમની ફાળવણી કયાર્ની જાણ તાલકુા 
    લાઇવલીહડુ મેનેજર ારા િદન ૩મા ંકરવાની રહશેે. 
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(ન નૂા નબંર – 08 – પાના ન.ં 2) 
 

મં ૂર કરલ દરખા ત ની િવગત :  
 

કર્મ તાલકુો બર્ાચંનુ ંનામ દરખા ત મજુબ મિહલા 
 વસહાય જૂથ/સખી 
મડંળોની સખ્યા 

દરખા ત મજુબ  
કુલ રકમ રુ. 

આ હકુમથી મજૂંર 
થયેલ રકમ રુ. 

૧     

૨     

૩     

૪     

૫     

૬     

ુલ :  
  

 
 

 
 
 

 
સીિન. જનરલ મેનેજર – વ - 

બીડાણ – ઉપર જુબ                         િનયામક 

જ લા ામ િવકાસ એજ સી 
............................. 

 
 
િત  

મદદનીશ પર્ાયોજના અિધકારી (િહસાબ) 

િજ લા ગર્ામ િવકાસ એજન્સી, જી લો : ............................    

 

નકલ રવાના : 

(૧) નોડલ ઓિફસર ી  

     ..................................................... બેંક                                  (જાણ તથા અમલ સા )  

 

(૨) પર્ો ક્ટ મેનેજરÐવ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી 
    તાલકુા પચંાયત (આઇ.આર.ડી), તાલકુો : .........................                (જાણ તથા અમલ સા )  
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(ન નૂા નબંર – 0૯) 
(બક ાચં મેનેજર ારા ો ટ મેનેજર-વ-તા કુા િવકાસ અિધકાર ને ર ૂ કરવાના ટુ લાઇઝેશન સ ટ ફકટનો ન નૂો) 

રેફરન્સ ન.ં - .............................  
 

પર્િત, 
પર્ો ક્ટ મેનેજર-વ-તાલકુા િવકાસ અિધકારી, 
તાલકુા પચંાયત (આઇ.આર.ડી શાખા), 
તાલકુો : _______________ 
  

િવષય : મ હલા વસહાય ૂથને 5% યાજ સહાય યોજના જુબ મં ૂર થયેલ દાવાની રકમ ૂથના બચત  

  ખાતામા ંજમા કયા ગે  ુ ટુ લાઇઝેશન સ ટ ફકટ આપવા બાબત. 
  
૧. બેંકનુ ંનામ અને બર્ાચંનુ ંસરનામુ ં: 

૨. બેંકમા ંબચત ખાતા ધરાવતા એસ.એચ.જી. ની કુલ સખં્યા : 

૩. બેંકમા ંકેશ કેર્િડટ/લોન ખાતા ધરાવતા એસ.એચ.જી.ની કુલ સખં્યા : 

૪. બેંક ારા ધીરાણ પર લાગ ુપડાયેલ યાજનો દર : 

૫. મેળવેલ યાજ સહાયની િવગત: 

કર્મ   મિહલા વસહાય જૂથનુ ંનામ   યાજ સહાય 
માટેના દાવાની 
રકમ રુિપયા  

િજ લા ગર્ામ િવકાસ 
એજન્સી ારા મળેલ 
સહાયની તારીખ 

વસહાય જૂથના 
બચત ખાતામા ંસહાય 
જમા કયાર્ તારીખ 

         

         

કુલ :       

 

૬. આથી પર્માિણત કરવામા ંઆવે છે કે, "મિહલા વસહાય જૂથને ૫% યાજ સહાય યોજના" હઠેળ મેળવેલ યાજ 

સહાયની કુલ રકમ રુ/. ________________, અનકુર્મ નબંર ૫મા ંદશાર્વેલ િવગતે બર્ાચંને મળેલ છે અને તે રકમ 

વસહાય જૂથના બચત ખાતામા ંઉપર દશાર્વેલ તારીખે જમા કરેલ છે. 
 

થળ :        ાચં મેનેજરની સહ  : 

તાર ખ :       ાચં મેનેજર  ુનામ :     

        બક ાચંનો િસ ો :  
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(ન નૂા નબંર – 10) 

(તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજર  ારા મ હલા  વ સહાય ૂથના બચત ખાતામા ં  યાજ સહાયની રકમ જમા 

થયા ગે ૂથને ણ કરતા પ નો ન નૂો) 

તાલકુા પચંાયત કચેરી 
તાલકુો:-......................  
તા.     /    /૨૦___ 

પર્િત, 

જૂથનુ ંનામ:  ...................................................... 

મારફત: …………………………………………………………….. 

જૂથનુ ં સરનામુ ં ..................................................  

 

િવષય:મ હલા  વ સહાય ૂથના બચત ખાતામા ં  યાજ સહાયની રકમ જમા થયા ગેની 

  ણ ૂથને કરવા બાબત.  

 ઉપયુર્ક્ત િવષયે જણાવવાનુ ં કે આપના ં જૂથ ...................................... ારા બેંકમાથંી 

મળવેલ ધીરાણ પર એિપર્લ/ઓક્ટોબર વષર્ :- ............ થી સપ્ટેમ્બર/માચર્ વષર્ :- ............ ના 

અધર્વાિષર્ક સમયગાળા માટે િનયિમત મુ લ તથા યાજ ભરપાઇ કયાર્ બાદ ૫% યાજ સહાય માટે 

કરવામા ંઆવેલ દાવા મજુબ,પચંાયત ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના તા. ૨૩ 

એિપર્લ,૨૦૧૨ ના ઠરાવ અનસુાર આપના વ-સહાય જૂથને રુ/. ..................... અંકે રુિપયા 

......................................................... યાજ સહાય પેટે આપવામા ંઆવેલ છે  આપના ંબેંક 

બચત ખાતામા ંજમા કરવામા ંઆવેલ છે. આ રકમ આપના ંજૂથના સભ્યો કે મણે કેશકેર્િડટ/લોન 

નો ઉપયોગ કરેલ છે તેમને જમા આપવાની રહશેે. 

 આગામી અધર્વાિષર્ક સમયગાળો પણુર્ થયે િનયિમત મુ લ તથા યાજ ની રકમ ભરપાઇ 

કરી મિહલા વ-સહાય જૂથ ારા ૫% યાજ સહાય મેળવવા માટે એિપર્લ/ઓક્ટોબર માસમા ંદાવો 

કરવાનો રહશેે. 

તા કુા લાઇવલી ડુ મેનેજર 

તા કુા પચંાયત(આઇ.આર.ડ ) 

તા કુો:-........................... 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

િવિવધ સં થાઓની ભિુમકા અને કાયર્ િવવરણ પતર્ક 
Roles & Responsibility of Stakeholders 



  



મિહલા  વસહાય જૂથોને ધીરાણ સવલતો ઉપર ૫ ટકા  યાજ સહાય યોજના 
િવિવધ સં થાઓની ભિુમકા અને કાયર્ િવવરણ પતર્ક 

તબ ો કોણ કરશે?   ુકરશે?  કોને કરશે? સમય મયાદા 
ન નૂા 

નબંર 

૧  બેંક બર્ાચં મેનેજર 
બર્ાચંમા ંબચત ખાત ુ ંધરાવતા તમામ 
 વસહાય જુથોની િવગત આપવાની 

રહશેે. 

તાલકુા લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

૧એિપર્લ/૧ઓકટોબર 
થી 

૩એિપર્લ/૩ઓકટોબર 

નમનૂા 
નબંર ૧ 

૨ 
તાલકુા 

લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

પતર્ લખવાનો રહશેે. 
તમામ મિહલા 
 વસહાય જૂથો 

 
નમનૂા 
નબંર ર 

૩ 

 યાજ સહાય માટે 
પાતર્તા ધરાવતા 
મિહલા  વસહાય 

જૂથ 

યાજ સહાય મેળવવા માટે અરજી 
કરશે. 

પર્ો કટ મેનેજર-વ-
તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી ી 

 
નમનૂા 
નબંર ૩ 

૪  બેંક બર્ાચં મેનેજર 

 યાજ સહાય માટે પાતર્તા ધરાવતા 
તમામ જૂથોની િવગત સાથે યાજ 
સહાયનુ ંગણતરી પતર્ક રજૂ કરવાનુ ં

રહશેે. 

તાલકુા લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

૭ એિપર્લ/૭ 
ઓકટોબર પહલેા ં

નમનૂા 
નબંર ૪ 
ભાગ-૧ 

૫ 
તાલકુા 

લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

મેળવેલ યાજ સહાય ગણતરી 
પતર્કોની િવગત તાલકુા  તરે 

િનભાવવાના થતા રજી  ટરમા ંજૂથ 
મજૂબ ન ધવાની રહશેે. 

-   -  
નમનૂા 
નબંર ૫ 

૬ 
પર્ો કટ મેનેજર-
વ-તાલકુા િવકાસ 

અિધકારી 

યાજ સહાય ગણતરી પતર્કોના નમનૂા 
નબંર ૪ ભાગ-૧ ના નમનૂા નબંર Ð 
૦૪ Ð ભાગ ૨મા ંસહી કરી દરખા ત 
પતર્ સાથે જોડી િજ  લા કક્ષાએ 
દરખા ત મોકલવાની રહશેે. 

સીિનયર જનરલ 
મેનેજર-વ-
િનયામક ી, 

િજ. ગર્ા. િવ. એ. 

૧૦ એિપર્લ /૧૦ 
ઓકટોબર પહલેા ં

નમનૂા 
નબંર ૬ 

૭ 

આિસ ટન્ટ 
પર્ો ક્ટ મેનેજર Ð 
એમ.એફ. એન્ ડ 
એફ.આઇ. 

િજ લા કક્ષાએ િનભાવવાના થતા 
રજી  ટરમા ંમેળવેલ દરખા તની 
ન ધણી બેંક બર્ાચં મજૂબ કરવાની 

રહશેે અને સોફટ કોપીમા ંતાલકુા તથા 

-   -  
નમનૂા 
નબંર ૭ 

1



બેંકવાર પતર્કમા ંપણ િવગત 
િનભાવવાની રહશેે. 

૮ 

આિસ ટન્ટ 
પર્ો ક્ટ મેનેજર Ð 
એમ.એફ. એન્ ડ 
એફ.આઇ. અને 
િડિ ટર્ક્ટ 

લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

નમનૂા નબંર ૪ ભાગ-૧ ના નમનૂા 
નબંર Ð ૦૪ Ð ભાગ ૨મા ંસહી કરી 
મજૂંરી માટે ફાઇલમા ંન ધ સાથે 
દરખા ત રજૂ કરવાની રહશેે 

સીિનયર જનરલ 
મેનેજર-વ-
િનયામક ી, 
િજ.ગર્ા.િવ.એ. 

-  -  

૮ 

સીિનયર જનરલ 
મેનેજર-વ-
િનયામક ી, 

િજ. ગર્ા. િવ. એ. 

 યાજ સહાયની રકમ  તે બેંકને 
ફાળવવા માટે હકુમ કરવાનો રહશેે. 

િહસાબી શાખા - િજ. 
ગર્ા. િવ. એ. 
નકલ :  

(1) બેંકની નોડલ 
શાખા 

(2) પર્ો કટ 
મેનેજર-વ-તાલકુા 
િવકાસ અિધકારી 

૧૫ એિપર્લ /૧૫ 
ઓકટોબર પહલેા 

નમનૂા 
નબંર ૮ 

૯ 
બેંકની નોડલ 

શાખા 
તમામ બર્ાચંોને રકમની ફાળવણી 

તે બેંકની સબંિંધત 
તમામ બર્ાચં 

૨૦ એિપર્લ /૨૦ 
ઓકટોબર પહલેા ં

- 

૯  બેંક બર્ાચં મેનેજર 
જૂથના બચત ખાતામા ંરકમ ફાળવી 

દેવાની રહશેે. 

 યાજ સહાય માટે 
પાતર્તા ધરાવતા 

 વસહાય જૂથ 

૨૪ એિપર્લ /૨૪ 
ઓકટોબર પહલેા ં

- 

૯  બેંક બર્ાચં મેનેજર 
યટુીલાઇઝેશન સિટર્િફકેટ આપવાનુ ં

રહશેે. 

પર્ો કટ મેનેજર-વ-
તાલકુા િવકાસ 
અિધકારી ી 

૨૬ એિપર્લ /૨૬ 
ઓકટોબર પહલેા ં

નમનૂા 
નબંર ૯ 

૧૦ 
તાલકુા 

લાઇવલીહડુ 
મેનેજર 

નમનૂા નબંર - ૫ મજુબના રજી  ટરમા ં
ન ધણી કરી વ-સહાય જૂથના બેંક 
ખાતામા ં યાજ સહાયની રકમ જમા 
થયા અંગેની જાણ જૂથને કરતો પતર્ 

મોકલવાનો રહશેે. 

પાતર્તા ધરાવતા 
તેમજ પાતર્તા ન 
ધરાવતા તમામ 
 વસહાય જૂથો 

- 
નમનૂા 
નબંર 
૧૦ 

 

2




