ુ યમંત્રી યવ
ુ ા સ્વાવલંબન યોજના “અંતર્ગત વવદ્યાર્થીઓને એજ્યકુ ેશન લોન પર વ્યાજ
“મખ્
સબસીડી પ્રાપ્ત કરવા આપવા અંર્ે ના વનયમો:
વશક્ષણ વવભાર્, ઠરાવ ક્ર-પરચ-૧૦૧૭-૨૨૭૧૪૯-ખ, તા:- ૦૪.૦૭.૨૦૧૭
 અભ્યાસક્રમ અર્થે લોન ઠરાવની તારીખ ૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી લીધેલ હોવી જોઇએ.
 ભારત સરકાર,ગુજરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સંસ્ર્થાઓ પાસેર્થી સ્કોલરશીપ, શૈક્ષણિક

લોન પર વ્યાજ સબસીડી કે અન્ય કોઈપિ યોજનાનો લાભ લીધેલ ન હોવો જોઈએ.
 અરજદાર દ્વારા ૧૨માં ધોરિની પરીક્ષામાં ૬૦% કે તેર્થી વધુ પસેન્ટાઈલ પ્રાપ્ત કરે લ હોવા જોઈએ.
 વવદ્યાર્થીના વાલીની આવક રૂ. ૬.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોવી જોઈએ.
 ગુજરાત રાજ્યના માન્ય બોડડ અર્થવા માન્ય કેન્રીય બોડડ ની ૧૨માં ધોરિની પરીક્ષા પસાર કરીને દે શ અને
વવદે શની માન્ય યુવનવસીટીની કોલેજના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ લીધો હોવો જોઈએ.
 અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ લીધા પછી અભ્યાસ અર્થે વ્યક્તતગત ૧૦ લાખ સુધીની લોન વશડયુલ બેંક માંર્થી લીધેલી
હોવી જોઈએ.
 આ યોજના હેઠળ વવદ્યાર્થીએ અભ્યાસ માટે લીધેલી ૧૦ લાખ સુધીની લોન પરનુ ં માત્ર વ્યાજ ૧૦૦% સુધી
વવદ્યાર્થીના લોન એકાઉન્ટમાં જ જમા કરવામાં આવશે અને બેંકો દ્વારા વ્યાજની ગિતરી આર.બી.આઈ.ની
ે .ે બેંકોને કોઇપિ ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્યાજ કે કોઈપિ પરચુરિ ચાર્જ કે અન્ય
ગાઈડલાઈન પ્રમાિે કરવાની રે હશ
ફી,પેનલ્ટી લેવામાં આવી હશે તો તે ચુકવવામાં આવશે નહીં.
 આ યોજનામાં લોન આપવાની કોઈ વ્યવસ્ર્થા નર્થી, તેર્થી લોનની માંગિી કરવી નહીં.
 અરજદારે કેસીજીની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવેલ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરીને અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ લઈ
અરજીપત્રક અને જરૂરી દસ્તાવેજો વશડયુલ બેંકમાં જમા કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ વશડયુલ બેંક દ્વારા
અરજીપત્રક જરૂરી એન્ડોસડમેન્ટ, બેંક લોન અને વ્યાજની વવગતો ભરીને કેસીજી કચેરીએ મોકલવાનુ ં રહેશે.
ઓફલાઇન કરે લ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહી.
 અરજદારને દસ્તાવેજોની ચકાસિી માટે જયારે પિ રૂબરૂ બોલાવામાં આવે ત્યારે ઉપક્સ્ર્થત રહેવ ુ ં આવશ્યક છે .
 જો વવધાર્થી વવદે શમાં અભ્યાસ કરતો હોય તો વવધાર્થીએ બેંકમાં અરજી કરતી વખતે તેના વતી વવવવધ
દસ્તાવેજોમાં સહી કરવામાં તેના માતા/વપતા પૈકી જે ને પિ ઓર્થોરીટી આપી હોય તેની પાવર ઓફ એટની
માન્ય ગિવામાં આવશે અને વવદ્યાર્થી વવત માતા અર્થવા વપતા જ સહી કરી શકશે કે રજૂઆત કરી શકાશે
અન્ય કોઈને ઓર્થોરીટી આપી હશે તો માન્ય ગિવામાં આવશે નહીં.
 આવકના પ્રમાિપત્રમાં મામલતદાર/ટી.ડી.ઓ.નુ ં પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિવામાં આવશે. આ ઉપરાંત વવદ્યાર્થીએ
તેના વાલી ઇન્કમટેક્ષનુ ં રીટનડ ભરતા હોય તો ઇન્કમટેક્ષના રીટનડની નકલ અર્થવા ઇન્કમટેક્ષને પાત્ર આવક ન
હોવાનુ ં સેલ્ફ ડડતલેરેશન ફોમડ રજુ કરવાનુ ં રહેશે.

 ભારત સરકાર,ગુજરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સંસ્ર્થાઓ પાસેર્થી સ્કોલરશીપ , શૈક્ષણિક

લોન પર વ્યાજ સબસીડી કે અન્ય કોઈપિ યોજનાનો લાભ લીધેલ નર્થી તે અંગેન ુ ં સેલ્ફ ડડતલેરેશન
ફોમડ રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
 મોરે ટોરીયમ પીરીયડ અનુસાર વ્યાજ માફી અભ્યાસક્રમ પ ૂરો ર્થયા પછી પિ વધુ એક વર્ડ સુધી ચાલુ રહેશે.
 વવદ્યાર્થી જો નાપાસ ર્થાય અને /અર્થવા અભ્યાસ છોડી દે શે ,અર્થવા બેંક જાતે જ જો લોન રદ કરે તો વ્યાજ
સબસીડી બંધ કરવામાં આવશે.
 કોઈ સંજોગોમાં લોન ભરપાઈ ર્થઇ જશે તો પિ આપોઆપ વ્યાજ સબસીડી બંધ કરવામાં આવશે.

ઉમેદવારને અરજીપત્રક ભરવામાં કે અન્ય કોઇ તકલીફ પડે તો હેલ્પ લાઈન નંબર ૦૭૯-૨૬૩૦૨૦૬૭ અને
ુ ી સંપકગ કરી શકશે.
Email ID:-isel.kcg@gmail.com પર સવારે ૧૦:૩૦ ર્થી સાંજે ૬:૩૦ સધ

