ુ ેશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજનામાાં આપે કરે લ અરજીના ફસ્ટ-રે ન્યલ
ુ ના દસ્તાિેજો મોકલિા બાબત
વિષય:એજ્યક
વિય વિધાર્થી,
ઉપરોક્ત વિષય પરત્િે જણાિિાન ું કે શૈક્ષણણક િષષ ૨૦૧૭-૧૮થી શરૂ થયેલ એજ્યકેશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી
યોજનાનો લાભ મેળિિા આપના દ્વારા અરજી કરિામાું આિેલ હતી. જે અંતર્ષત આપશ્રીને ૨૦૧૭-૧૮માું વ્યાજ
સબસીડી યોજનાનો લાભ મળે લ છે . શૈક્ષણણક િષષ ૨૦૧૮-૧૯માું પણ વ્યાજ સબસીડી યોજનાનો લાભ મેળિિા માટે
આપશ્રીને નીચે મજબના દસ્તાિેજો જમા કરાિિા જણાિિામાું આિે છે .
૧.એક્નોલેજમેન્ટ રરવસપ્ટ(ફોમષ ભરતી િખતે જનરે ટ થયેલ હોય તે).
૨.વિદ્યાથીના આધારકાડષ ની સ્િપ્રમાણણત નકલ.
૩.િષષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ની ઈન્ટરે સ્ટ કેલ્ક્યલેશન શીટ(અસલ કોપી બેંક મેનેજરના સહી અને બેંક સીલ સાથે).
૪.િષષ ૨૦૧૮-૧૯ન ું આઈ.ટી.આર ફોમષ/જો આઈ.ટી.આરના ભરતા હોય તો કરપાત્ર આિક ન હોિાન ું સેલ્ક્ફ ડીકલેરેશન
ફોમષ.
૫.િષષ ૨૦૧૮-૧૯નો આિકનો દાખલો.
૬.લોન એકાઉન્ટની પાસબકના પ્રથમ પેજની નકલ.
૭.લોન એકાઉન્ટન ું બેંક સ્ટેટમેન્ટ.(લોન લીધી ત્યારથી)
૮.વિદ્યાથીના પ્રથમ/ બીજા િષષની માકષ શીટની નકલ (સેમેસ્ટર સીસ્ટમ હોય તો બન્ને સેમેસ્ટરની માકષ સીટ).
૯.કોલેજમાું ફી ભયાષની તમામ રસીદની નકલ (બીજા સેમેસ્ટર કે િષષની).
ખાસ નોધ:
૧.બેંક વસિાયના બધાું દસ્તાિેજો સેલ્ક્ફ અટેસ્ટેડ હોિા જોઈએ તેમજ અધ ૂરા દસ્તાિેજો સ્િીકારિામાું આિશે નહીં.
૨.ડોયમેન્ટ અંર્ે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હેલ્ક્પ લાઈન નુંબર ૯૯૦૯૦૩૯૩૮૦ અને Email ID:-isel.kcg@gmail.comપર

સિારે ૧૦:૩૦ થી સાુંજે ૬:૩૦ સધી સુંપકષ કરિાનો રહેશે. પબ્લલક હોલીડેમાું અને બપોરે ૧:૦૦ થી ૨:૦૦ લુંચ
બ્રેક હોિાથી હેલ્ક્પલાઇન નુંબર બુંધ રહેશે.
૩.ઉપર માુંર્ેલા ડોયમેન્ટ એપ્લીકેશન સાથે જમા કરાિેલ હશે તો પણ ઉક્ત ડોયમેન્ટ ફરી જમા કરાિિાના
રહેશે.
૪.ઉપરોક્ત જણાિેલ દસ્તાિેજો તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૯ સધીમાું કે.સી.જી કચેરી, અમદાિાદ ખાતે
રૂબરૂ અથિા કરરયર મારફતે મોકલાિાના રહશે.

૫.ઈન્ટરે સ્ટ કેલ્ક્યલેશન શીટ ભરિામાું ખાસ ધ્યાન રાખિાન ું રહેશે. આપને િષષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે વ્યાજ સહાયનો લાભ
મળી ર્યેલ છે હિે, આપે માત્ર ૨૦૧૮-૧૯ના િષષ માટે વ્યાજ માફી મેળિિાની છે એટલે કે આપે આપેલ સીટમાું માત્ર
તા:-૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા:૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધીન ું જ વ્યાજ ર્ણિાન ું રહેશે. િધ સ્પસ્ટતા માટે એક દાખલો સમજીએ.
દા:ખ:
આપે અનક્રમે નીચે મજબની તારીખ સામે આપેલ રકમની લોનનો ઉપાડ કરે લ છે .
1
2
3
4
5

5/8/2017
8/2/2018
15/05/2018
20/09/2018
18/02/2019

500000
200000
400000
200000
400000

હાઇલાઇટ કરે લ રકમ આપે િષષ ૨૦૧૭-૧૮માું ઉપાડ કરે લ છે એટલે તા:૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સધીન ું રૂ.૫,૦૦,૦૦૦ અને
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ એમ કલ રૂ.૭,૦૦,૦૦૦ પરન ું વ્યાજ આપને િષષ ૨૦૧૭-૧૮માું મળી ર્યેલ છે . પણ તા:૦૧/૦૪/૨૦૧૮
થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સધી રૂ.૭,૦૦,૦૦૦ પર જે વ્યાજ લાર્ેલ છે તે આપને મળિાપાત્ર છે . માટે આપે ર્ણતરી નીચે
દશાષવ્યા મજબ કરિાની રહેશે.
Name of Student:Registration number:Name of Bank:-

Disbursement Amount

total Disbursement Amount

Amount on which interest to be
calculated (Maximum 10,00,000)

Rate of simple Interest

Amount of Simple Interest

14/05/2018

43

700000

700000

700000

8.5

7010

2

15/05/2018

19/09/2018

127

400000

1100000

1000000

8.5

29575

3

20/09/2018

17/02/2019

150

200000

1300000

1000000

8.5

34932

4

18/02/2019

31/03/2019

41

400000

1700000

1000000

8.5

9548

Any other

Penalty

Processing charge

Tax

Other Charges

Total amount of interest (as per
passbook)

Period in days

1/4/2018

Date of Disbursement

1

Sr. No

Period (01st April or from
disbursement date to 31st march)

Interest Calculating Sheet

આપે તા:-૦૧/૦૪/૨૦૧૮ સધી જેટલી રકમનો ઉપાડ કરે લ હોય તે કલ રકમ અહી ક્રમ નુંબર ૧માું લખાિની રહેશે.
ત્યારબાદ તા:-૦૧/૦૪/૨૦૧૮ પછી જે તારીખે લોનનો ઉપાડ કરે લ હોય તેન ું અમક્ર્મે વ્યાજ ર્ણિાન ું રહેશે.
રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ ઉપરની લોન પર વ્યાજ સરકાર આપતી નથી માટે જો આપની કલ રકમ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ કરતા િધી
જાય તો માત્ર રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦ પર જ વ્યાજ ર્ણિાન ું રહેશે. આપે આપના બેંક દ્રારા ચાર્જ કરે લ વ્યાજ ર્ણતરીમાું લેિાન ું
રહેશે.અમે અહી સમજાિિા માટે ૮.૫% લીધેલ છે .

