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PM SVANidhi/पीएम स्वनिधी 

 

• गृहनिर्माण आनण शहरी व्यवहमर रं्त्रमलयमिे (MoHUA) रस्त्यमवर नवके्रत्मंिम परवडणमरे कर्ा उपलब्ध करूि 

देण्यमसमठी प्रधमिरं्त्री स्ट्र ीट व्हेंडरची (फेरीवमले) आत्मनिर्ार निधी (PM SVANidhi) सुरू केली आहे. 

• यमपूवी, ही योर्िम आत्मनिर्ार र्मरत अनर्यमि अंतगात आनथाक उते्तर्ि-II चम एक र्मग म्हणूि घोनित करण्यमत आली 

होती. 

• यम योर्िेचम फमयदम नवके्रते, फेरीवमले, ठेलेवमले आनण नवनवध के्षत्रमतील कमपड, कपडे, कमरमगीर उत्पमदिे, िमईची 

दुकमिे, लॉन्ड्र ी सेवम इत्मदीशंी संबंनधत वसू्त आनण सेवमंशी संबंनधत लोकमंिम होईल. 

PM SVANidhi बद्दल महत्वाचे तथ्य 
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PM SVANidhi चे पूणा-रूप पंतप्रधमि स्ट्र ीट व्हेंडरची आत्मनिर्ार निधी 

लमाँच तमरीख 1 रू्ि 2020 

कोणत्म सरकमरी रं्त्रमलयमच्यम अखत्मरीत? गृहनिर्माण आनण शहरी व्यवहमर रं्त्रमलय (MoHUA) 

लक्ष्य लमर्मथी 

शहरी र्मगमत रस्त्यमवरील नवके्रते नकंवम फेरीवमले 

पेरी-शहरी र्मगमतील रस्त्यमवरील नवके्रते 

ग्रमर्ीण र्मगमतील रस्त्यमवरील नवके्रते 

(24 र्मचा 2020 रोर्ी/पूवीचे ते रस्त्यमवरील नवके्रते) 

फमयद्मंर्धे्य प्रवेश करण्यमसमठी अनिवमया दस्तऐवर् 
आधमर कमडा 

र्तदमर ओळखपत्र 

योर्िेचम कमयाकमळ रू्ि 2020 - र्मचा 2022 

PM SVANidhi अंतगात लमर् नर्ळवण्यमसमठी थेट नलंक https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ 

 

PM SVANidhi ची ठळक वैनिष्ट्ये 

 

• ही कें द्रीय के्षत्रमची योर्िम 

आहे 

• हे रस्त्यमवरील नवके्रत्मंिम 

परवडणमरी र्मंडवली करे् प्रदमि 

करेल रे् कोरोिमव्हमयरस समथीच्यम 

आर्मरमिे प्रर्मनवत आहेत. 

• र्मचा 2022 पयंत त्मची 

अंर्लबर्मवणी होईल. 

• नवके्रत्मंिम 10000 

रुपयमंपयंतचे प्रमरंनर्क र्मंडवल 

प्रदमि केले र्मईल 

• कर्माची लवकर नकंवम 

वेळेवर परतफेड केल्यमस नवके्रत्मलम 

7 टके्क व्यमर् अिुदमि नर्ळेल. 

• नडनर्टल पेर्ेंटवर र्मनसक कॅश-बॅक इने्सन्टिव्हची तरतूद आहे. 

• 50-100 रुपयमंच्यम शे्रणीत र्मनसक कॅशबॅक. 

• एखमद्म नवके्रत्मिे/नतिे पनहल्यम कर्माची वेळेवर परतफेड केल्यमस उच्च कर्मासमठी पमत्र होण्यमची उच्च शक्यतम असते. 
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• कर्ा नर्ळनवण्यमसमठी नवके्रत्मलम कोणतीही संपमनवाक सुरक्षम (collateral security) प्रदमि करण्यमची आवश्यकतम िमही. 

PM SVANidhi ची उनद्दषे्ट 

• नवके्रत्मंिम परवडणमऱ्यम खेळत्म र्मंडवलमच्यम कर्मात प्रवेश देणे रे् त्मंिम देशव्यमपी लॉकडमऊििंतर (समथीच्यम रोगमरु्ळे) त्मंचे 

उपर्ीनवकम उपक्रर् पुन्हम सुरू करण्यमस र्दत करू शकतमत. 

• रोख परतफेड, त्मिंतरच्यम र्मगण्यमंवर र्मस्त कर्ा इत्मदी तरतुदीदं्वमरे कर्माची नियनर्त परतफेड करण्यमस प्रोत्समहि देणे. 

• कर्माच्यम नडनर्टल परतफेडीची निवड करणमऱ्यम नवके्रत्मंिम पुरसृ्कत करूि नडनर्टलमयझेशिलम प्रोत्समहि देण्यमसमठी. 

पीएम स्वनिधी अंतर्गत कर्ग देणाऱ्या संस्था 

1. अिुसूनचत व्यमवसमनयक बाँकम 

2. प्रमदेनशक ग्रमर्ीण बाँकम 

3. सहकमरी बाँकम 

4. िॉि-बाँनकंग नवत्तीय कंपन्यम 

5. सूक्ष्म-नवत्त संस्थम 

6. बचत गट (SHG) बाँकम 

ई-र्व्हिगन्स 

• प्रर्मवी नवतरण आनण पमरदशाकतम सुनिनित करण्यमसमठी तंत्रज्ञमिमचम 

लमर् घेण्यमच्यम दृष्टीकोिमिुसमर, योर्िेचे व्यवस्थमपि करण्यमसमठी एंड-टू-

एंड सोलू्यशिसह वेब पोटाल/र्ोबमइल अॅपसह नडनर्टल पॅ्लटफॉर्ा नवकनसत 

केले र्मत आहे. 

• हे पॅ्लटफॉर्ा के्रनडट रॅ्िेर्र्ेंटसमठी SIDBI च्यम Udyamimitra पोटाल 

आनण MoHUA च्यम PAiSA पोटालसह वेब पोटाल/र्ोबमइल अॅप सर्मकनलत 

करेल रे्णेकरूि व्यमर् अिुदमि स्वयंचनलतपणे व्यवस्थमनपत होईल. 

• हे नवके्रत्मंिम औपचमररक आनथाक व्यवस्थेर्धे्य एकनत्रत करण्यमत र्दत 

करेल. 

पीएम स्वनिधी पुढील मार्ग  

• कोनवड-19 आनण लॉकडमऊिच्यम प्रर्मवमरु्ळे कोणतेही उत्पन्न िसलेल्यम नवके्रत्मंसमठी यम योर्िेद्वमरे करे् उपक्रर् सुरू 

करण्यमस र्दत करतील. 

• रस्त्यमवरील नवके्रत्मंसमठी अिेक योर्िम सुरू असूिही, नवनवध योर्िमंची अंर्लबर्मवणी, ओळख, र्मगरुकतम आनण 

सुलर्तेर्धे्य नवनवध तफमवत आहेत ज्यम वेळेवर पूणा केल्यम पमनहरे्त. 

• र्मतृत्व र्त्तम, अपघमतमत र्दत, िैसनगाक रृ्तू्ची िुकसमि र्रपमई, उच्च नशक्षणमसमठी रु्लमंिम शैक्षनणक र्दत, कोणत्मही 

संकटमच्यम वेळी पेन्शि यमसमरखे फमयदे त्मंिम नदले र्मवेत. 
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