અરજી કરવાની પ્રક્રિયા :
નીચેની સમગ્ર પ્રક્રિયા પ ૂર્ણ થાય ત્યારે જ અરજી માન્ય થશે જે ધ્યાનમાાં રાખવ ાં
સ્ટેપ ૧:- અરજદારે http://www.kcg.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
સ્ટેપ ૨:- અરજીપત્રકની સંપ ૂર્ણ વવગતો ભર્ાણ બાદ સબમીટ કરી એકનોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટની વિન્ટ કાઢી તેની સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો
જોડવાના રહેશે.
રીસીપ્ટ સાથે જોડાવાના પરાવાની યાદી


આધાર કાડણ ની કોપી



પાસપોટણ સાઈઝનો ફોટો



ઓળખપત્ર અને રહેઠાર્ના પુરાવાની કોપી



ધોરર્ ૧૨ની માકણ શીટની કોપી



સ્નાતક/અનુસ્નાતકની માકણ શીટ અને ડીગ્રી સર્ટિફીકેટની કોપી(જો કોઈ હોર્ તો)



ફી ભર્ાણની પહોંચ



યુવનવસીટીનો એડમીશન પત્ર



લોન એપ્લીકેશન ફોમણની કોપી



લોન પાસ થર્ાનુ ં િમાર્પત્ર



ડીસબસણમેન્ટ લેટર



લોન એગ્રીમેન્ટ લેટર



બેકમાં આપેલ ડોકયુમેન્ટની કોપી



બેંકની પાસબુકના િથમ પાનાની કોપી



કેન્સલ ચેક



વવઝા તથા પાસપોટણ ની કોપી(બહાર અભ્ર્ાસ માટે જતા વવદ્યાથીઓ માટે)



ઇન્કમટેક્ષ રીટનણની કોપી



આવકનુ ં સર્ટિર્ફકેટ મામલતદાર/ટીડીઓ દ્વારા



ઇન્કમટેક્ષને પાત્ર આવક ન હોવાનુ ં સેલ્ફ ડીક્લેરેશન ફોમણ (જો ઇન્કમટેક્ષ રીટનણ ભરતા ન હોર્ તો)



ભારત સરકાર,ગુજરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ર્ સંસ્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ, શૈક્ષણર્ક લોન પર વ્ર્ાજ સબસીડી કે
અન્ર્ કોઈપર્ ર્ોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેન ુ ં સેલ્ફ ડીક્લેરેશન ફોમણ

સ્ટેપ ૩: - અરજદારે એકનોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટની વિન્ટ લઈ એકનોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટ અને જરૂરી દસ્તાવેજો તથા ઇન્કમટેક્ષને પાત્ર આવક
ન હોવાનુ ં સેલ્ફ ડીક્લેરેશન ફોમણ (જો ઇન્કમટેક્ષ રીટનણ ભરતા ન હોર્ તો) તથા ભારત સરકાર,ગુજરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ર્
સંસ્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ, શૈક્ષણર્ક લોન પર વ્ર્ાજ સબસીડી

કે અન્ર્ કોઈપર્ ર્ોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેન ુ ં સેલ્ફ

ડીક્લેરેશન ફોમણ વશડયુલ બેંકમાં જમા કરવાના રહેશે.
સ્ટેપ ૪:- ત્ર્ારબાદ વશડયુલ બેંક દ્વારા અરજી જરૂરી એન્ડોસણમેન્ટ, બેંક લોન અને વ્ર્ાજની વવગતો ભરીને કેસીજી કચેરીએ મોકલવાનુ ં
રહેશે.તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮, ૧૮:૦૦ કલાક બાદ કોઇ પર્ ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે નર્હ તેમજ ધ્ર્ાને લેવામાં આવશે નર્હ તેની નોંધ
લેવી. ઉમેદવારને અરજીપત્રક ભરવામાં કે અન્ર્ કોઇ

તકલીફ પડે તો હેલ્પ લાઈન

isel.kcg@gmail.com પર સવારે ૧૦:૩૦ થી સાંજે ૬:૩૦ સુધી સંપકણ કરી શકશે.
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