ુ યમંત્રી યવ
ુ ા સ્વાવલંબન યોજના “અંતર્ગત વવદ્યાર્થીઓને એજ્યકુ ેશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી પ્રાપ્ત
“મખ્
કરવા આપવા અંર્ે ના વનયમો:
વશક્ષણ વવભાર્, ઠરાવ ક્ર-પરચ-૧૦૧૭-૨૨૭૧૪૯-ખ, તા:- ૦૪.૦૭.૨૦૧૭
 અરજદાર દ્વારા ૧૨માાં ધોરણની પરીક્ષામાાં ૬૦% કે તેથી વધુ પર્સેન્ટાઈલ પ્રાપ્ત કરે લ હોવા જોઈએ.
 વવદ્યાથીના કુટુાંબની કુલ વાવષિક આવક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.
 ગુજરાત રાજ્યના માન્ય બોર્ડ અથવા માન્ય કેન્રીય બોર્ડ ની ૧૨માાં ધોરણની પરીક્ષા પર્સાર કરીને દે શ અને વવદે શની

માન્ય

યુવનવર્સીટીની કોલેજના અભ્યાર્સક્રમોમાાં પ્રવેશ લીધો હોવો જોઈએ.
 અભ્યાર્સક્રમ અથે લોન ઠરાવની તારીખ ૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી લીધેલ હોવી જોઇએ.
 આ યોજના હેઠળ વવદ્યાથીએ અભ્યાર્સ માટે લીધેલી લોન પૈકી રૂ.૧૦ લાખ સુધીની લોન પરનુ ાં માત્ર વ્યાજ વવદ્યાથીના લોન
એકાઉન્ટમાાં જ જમા કરવામાાં આવશે
ે ે.બેંકોને કોઇપણ ચક્રવ ૃદ્ધિ વ્યાજ કે કોઈપણ
 અને બેંકો દ્વારા વ્યાજની ગણતરી આર.બી.આઈ.ની ગાઈર્લાઈન પ્રમાણે કરવાની રે હશ
પરચુરણ ચાર્જ કે અન્ય ફી,પેનલ્ટી લેવામાાં આવી હશે તો તે ચુકવવામાાં આવશે નહીં.
 આ યોજનામાાં લોન આપવાની કોઈ વ્યવસ્થા નથી, તેથી લોનની માાંગણી કરવી નહીં.
 અરજદારે કેર્સીજીની

વેબર્સાઈટ પર મુકવામાાં આવેલ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરીને એકનોલેજમેન્ટ રીર્સીપ્ટની વપ્રન્ટ લઈ

એકનોલેજમેન્ટ રીર્સીપ્ટ અને જરૂરી દસ્તાવેજો વશર્યુલ બેંકમાાં જમા કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ વશર્યુલ બેંક દ્વારા અરજી જરૂરી
એન્ર્ોર્સડમેન્ટ, બેંક લોન અને વ્યાજની વવગતો ભરીને કેર્સીજી કચેરીએ મોકલવાનુ ાં રહેશે. ઓફલાઇન કરે લ અરજી સ્વીકારવામાાં
આવશે નહી.
 અરજદારને દસ્તાવેજોની ચકાર્સણી માટે જયારે પણ રૂબરૂ બોલાવામાાં આવે ત્યારે ઉપસ્સ્થત રહેવ ુ ાં આવશ્યક છે .
 જો વવધાથી વવદે શમાાં અભ્યાર્સ કરતો હોય તો વવધાથીએ બેંકમાાં અરજી કરતી વખતે તેના વતી વવવવધ દસ્તાવેજોમાાં ર્સહી
કરવામાાં તેના માતા/વપતા પૈકી જે ને પણ ઓથોરીટી આપી હોય તેની પાવર ઓફ એટની માન્ય ગણવામાાં આવશે અને વવદ્યાથી
વવત માતા અથવા વપતા જ ર્સહી કરી શકશે કે રજૂઆત કરી શકાશે અન્ય કોઈને ઓથોરીટી આપી હશે તો માન્ય ગણવામાાં આવશે
નહીં.
 આવકના પ્રમાણપત્રમાાં મામલતદાર/ટી.ર્ી.ઓ.નુ ાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે. આ ઉપરાાંત વવદ્યાથીએ તેના વાલી
ઇન્કમટેક્ષનુ ાં રીટનડ ભરતા હોય તો ઇન્કમટેક્ષના રીટનડની નકલ અથવા ઇન્કમટેક્ષને પાત્ર આવક ન હોવાનુ ાં ર્સેલ્ફ ડર્ક્લેરેશન ફોમડ
રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.
 મોરે ટોરીયમ પીરીયર્ અનુર્સાર વ્યાજ માફી અભ્યાર્સક્રમ પ ૂરો થયા પછી પણ વધુ એક વષડ સુધી ચાલુ રહેશે.
 વવદ્યાથી જો નાપાર્સ થાય અને /અથવા અભ્યાર્સ છોર્ી દે શે ,અથવા બેંક જાતે જ જો લોન રદ કરે તો વ્યાજ ર્સબર્સીર્ી બાંધ
કરવામાાં આવશે.
 કોઈ ર્સાંજોગોમાાં લોન ભરપાઈ થઇ જશે તો પણ આપોઆપ વ્યાજ ર્સબર્સીર્ી બાંધ કરવામાાં આવશે.
 ભારત ર્સરકાર,ગુજરાત ર્સરકાર કે ર્સરકાર હસ્તકની અન્ય ર્સાંસ્થાઓ પાર્સેથી સ્કોલરશીપ , શૈક્ષણણક લોન પર વ્યાજ

ર્સબર્સીર્ી કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેન ુ ાં ર્સેલ્ફ ડર્ક્લેરેશન ફોમડ રજુ કરવાનુ ાં રહેશે.

ઉમેદવારને અરજીપત્રક ભરવામાં કે અન્ય કોઇ

તકલીફ પડે તો હેલ્પ લાઈન

ુ ી સંપકગ કરી શકશે.
isel.kcg@gmail.com પર સવારે ૧૦:૩૦ ર્થી સાંજે ૬:૩૦ સધ
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