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सं. 1(12)/सीएलसीएसएस/ व वध/फेक लोन/2020-21
भारत सरकार

सू म, लघु और म यम उ यम मं ालय

वकास आयु त (एमएसएमई) का कायालय
*****

सातवां तल, ए वंग
नमाण भवन, नई द ल

दनांक: 18 सत बर, 2020

धोखाधड़ी क चेतावनी
सू म, लघु और म यम उ यम मं ालय क

आपरा धक त व मं ालय क

वभ न

जानकार

म यह आया है

क कुछ

क म के अंतगत सीधे सू म, लघु और म यम उ यम

मं ालय से ऋण दलाने के बहाने लोग से स पक कर रहे ह और उनसे धन क वसूल कर रहे
ह।

एतद वारा यह सू चत कया जाता है क सू म, लघु और म यम उ यम मं ालय, भारत

सरकार अपनी कसी भी
है । मं ालय क सभी

कार क

े डट

े डट

क म के लए यि तय से सीधे स पक नह ं करता

क म केवल बक / व ीय सं थान के ज रए कायाि वत क जाती ह।

एमएसएमई ऋण/ े डट सु वधाओं के

लए आवेदन करने वाले

यि तय को अपने नजद क

अ धसू चत वा णि यक बक से स पक करना चा हए। एमएसएमई मं ालय क
का स पूण

े डट

कम

यौरा हमार वेबसाइट अथात https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in

तथा https://champions.gov.in पर उपल ध है ।
एमएसएमई मं ालय उ य मय
धोखेबाज

तथा जनसामा य को आगाह करता है

क वे ऐसे

वारा सीधे अथवा वेबसाइट/फोन कॉल आ द के ज रए क जाने वाल ऐसी पेशकश

का शकार न बन। एमएसएमई मं ालय उ य मय तथा जनसामा य को यह भी सुझाव दे ता है

क ऐसे धोखेबाज यि तय /सं थान के स पक म आने से उनको व ीय नुकसान हो सकता है

और मं ालय इसके लए कसी भी

कार से उ रदायी नह ं होगा।
*****

English Version

No. 1(12)/CLCSS/Misc/Fake Loans /2020-21
Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Office of the Development Commissioner (MSME)
****

7th Floor, A wing,
Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 18th September 2020

FRAUD ALERT
It has come to the notice of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, that some
unscrupulous elements are contacting people and extorting money on the pretext of facilitating
them with loans directly from the Ministry of MSME under various schemes of the Ministry.

It is hereby informed that the Ministry of MSME, Government of India, does not directly deal
with individual beneficiaries for any its credit schemes. All the credit schemes of the Ministry are
implemented through Banks/Financial Institutions only. Individuals who want to apply for the
MSME loans/credit facilitates should contact their nearest Scheduled Commercial Banks. All the
details of the credit schemes of the Ministry of MSME are available on our websites viz.
https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in and https://champions.gov.in.

Ministry of MSME cautions entrepreneurs and members of the public not to fall prey to such
offers made by such fraudsters either directly or through website/phone calls etc. Ministry of
MSME further advises entrepreneurs and members of public that dealing with such fraudulent
individuals/institutions could cause financial loss to them and the Ministry shall not be in any way
accountable for the same.

*****

No.1(12)/CLCSS/Misc/Fake Loans/2020-21

Gujarati Version

ભારત સરકાર
માઇક્રો, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય
વિકાસ કવમશનર (એમએસએમઇ) કચેરી
નિી વિલ્હી
એ વ િંગ, 7 મો માળ,

વિમાાણ ભ િ, મૌલાિા આઝાદ રોડ

િ ી દદલ્હી- 110108

છે તરપ િંડી ની ચેતવણી
માઇક્રો, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલયના ધ્યાનમાં આવ્ુ ં છે કે કેટલાક અનૈતિક િત્વો લોકોનો સંપકક
કરી રહ્યા છે , અને િેમને મંત્રાલયની તવતવધ યોજનાઓ હેઠળ સીધા એમએસએમઇ મંત્રાલયની લોન સાથે
સુતવધાના બહાને પૈસાની ઉઘરાણી કરી રહ્યા છે .
અહીંથી જણાવવાનુ ં કે એમએસએમઇ મંત્રાલય, ભારિ સરકાર, િેની કોઈપણ ક્રેડિટ યોજનાઓ માટે
વયક્તિગિ લાભાથીઓ સાથે સીધો વયવહાર કરતું નથી.
મંત્રાલય ની િમામ ક્રેડિટ યોજનાઓ ફતિ બેંકો / નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા અમલમાં મ ૂકવામાં આવે છે .
વયક્તિઓ એ એમએસએમઇ લોન / ક્રેડિટ સુતવધાઓ માટે િેમણે નજીકની અનુસ ૂચિિ વાચણજ્યયક બેંકોનો
સંપકક કરવો જોઈએ. એમએસએમઇ મંત્રાલયની ક્રેડિટ યોજનાઓની બધીજ તવગિો અમારી વેબસાઇટ
https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in અને https://champions.gov.in. પર ઉપલબ્ધ છે .
એમએસએમઇ મંત્રાલય ઉદ્યોગસાહતસકો અને જાહેર સભ્યોને આવા તિકાર ન બનવાની િેિવણી આપે
છે . આવા છે િરતપિંિી કરનારાઓ દ્વારા સીધા અથવા વેબસાઇટ / ફોન કોલ્સ વગેરે દ્વારા આપવામાં આવિી
ઓફર માં છે િરાવવુ ં નહી.
એમએસએમઇ મંત્રાલય ઉદ્યોગસાહતસકો અને જાહેર સભ્યોને સલાહ આપે છે કે આવા છે િરતપિંિી કરનારા
સાથે વયવહાર કરવો નહીં. આવો વયવહાર વયક્તિઓ / સંસ્થાઓ ને આતથિક નુકસાન પહોંિાિી િકે છે
અને િે માટે મંત્રાલય કોઈપણ રીિે જવાબદાર. રહેિે નહી .

*********

