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૧. પ્રસ્તાિના 
શશક્ષણના મહત્િ શિશે અગચણત શબ્દો લખાયેલા છે. શશક્ષણ એકમાત્ર મલૂ્યિાન સાંપશિ 

છે, જે મનષુ્ય હાાંસલ કરી શકે છે. શશક્ષણ એ સમકાલીન જગતમાાં સફળ થિા માટેનુાં એક ખબૂ 

જ મહત્િપણૂણ સાધન છે. તે અગત્યનુાં છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ જીિનમાાં પડતા મોટાભાગના 

પડકારોને ઘટાડિા માટે થાય છે. શશક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનથી કારકકદીના શિકાસમાાં િધ ુ

સારા સાંજોગો માટે દરિાજા ખલુ્લા થાય છે. સારુાં શશક્ષણ મેળિનારને સરુચક્ષત ભશિષ્ય મળે છે, 

શશક્ષણ દ્વારા આપણે ઘણીબધી સ્પધાણત્મક નોકરીઓ શોધી શકીએ છીએ. 

 

છેલ્લા દોઢ દશકમાાં ગજુરાતે ઔદ્યોચગક કે્ષતે્ર હરણફાળ ભરી છે. રાજ્ય અને રાજ્ય 

બહારના મડુીરોકાણથી અનેક નિા ઉદ્યોગો સ્થપાઈ રહ્યા છે. તેના અનસુાંધાનમાાં રાજ્યમાાં 

છેલ્લા ૧૫ િર્ણમાાં વ્યિસાશયક અભ્યાસક્રમો કરેલ શિદ્યાથીઓની માાંગમાાં િધારો થયેલ છે. 

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ બાદ ઉચ્ચ શશક્ષણ કે્ષત્રના શિશિધ અભ્યાસક્રમોમાાં િધમુાાં િધ ુશિદ્યાથીઓ 

પ્રિેશ મેળિી રાજ્યના શિકાસમાાં તેઓનો ફાળો નોંધાિે તે રાજ્ય ના શિકાસ માટે પણ જરૂરી 

છે. તે પકરપેક્ષ્યમાાં જે શિદ્યાથીઓના િાલીની મયાણકદત આિક હોય અને આિી મયાણકદત 

આિકને કારણે િાલીઓ તેમના તેજસ્િી સાંતાનોને ઉચ્ચ શશક્ષણ કે્ષત્રના ખાસ કરીને 

વ્યિસાશયક અભ્યાસક્રમોમાાં મોકલિા બાબતે મ ૂાંઝિણ અનભુિતા હોય છે. ઉચ્ચ શશક્ષણના 

અભ્યાસક્રમોમાાં અભ્યાસ કરતા શિદ્યાથીઓને ટયશુન ફી, સાધન-પસુ્તકોની ખરીદી ઉપરાાંત 

જયારે પોતાના ઘરથી બહાર દૂરના સ્થળે અભ્યાસ અથે જતા હોય છે ત્યારે રહિેા-જમિા માટે 

પણ ઘણો ખચણ થતો હોય છે. આથી અભ્યાસમાાં તેજસ્િી આિા શિદ્યાથીઓને તેઓના િાલીની 

મયાણકદત આિકને કારણે ફી ચકૂિિા તેમજ શનભાિ ખચણમાાં આશથિક સહાય િગર ઉચ્ચ 
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અભ્યાસને આગળ ધપાિિામાાં ખબુ જ મશુ્કેલી પડતી હોય છે જેથી કરીને શિદ્યાથીઓને 

ભણિા માટે બેંક માાંથી લોન રૂપે સહારો લેિો પડે છે. 
 

રાજ્યના ઉચ્ચ શશક્ષણના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશ મેળિિા માાંગતા તેજસ્િી અને 

જરૂરીયાતમાંદ શિદ્યાથીઓની કારકકદીના ઘડતર માટે આશથિક સહાય મળી રહ ે તે માટે રાજ્ય 

સરકારને શિશિધ રજુઆતો મળેલ હતી. રાજ્ય સરકારને મળેલી રજુઆતોને ધ્યાને લઈ 

તેજસ્િી અને જરૂકરયાતમાંદ શિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરિામાાં સમાન તકો મળી રહ ે

તે માટે ગણુિિા અને આિક ના માપદાંડોને ધ્યાને લઈ યોગ્યતા પ્રાપ્ત શિદ્યાથીઓને સમાન 

ધોરણે આશથિક સહાય આપિાની બાબત સરકારશ્રીની શિચારણા હઠેળ હતી. 
 

શૈક્ષચણક કડગ્રીની અછત ધરાિતા લોકો સશિિસ, મેન્યફેુકચકરિંગ અને બાાંધકામ ઉદ્યોગોમાાં 

મળૂભતૂ નોકરીઓ સધુી મયાણકદત કામ કરતા હોય છે. જ્યારે હાઇસ્કલૂ શશક્ષણ સાથેના 

કમણચારીઓ સારા લાભો સાથે નોકરીઓ મેળિી શકે છે. ધોરણ ૧૨ પછી કેટલાક વ્યિસાશયક 

શશક્ષણ અભ્યાસક્રમો ખબૂ જ ખચાણળ છે, ઘણી નોકરીઓમાાં ઓછામાાં ઓછી કડપ્લોમાની જરૂર 

હોય છે, પરાંત ુમોટાભાગની સારી કારકકદી માટે અમકુ પ્રકારનાાં ઉચ્ચ શશક્ષણની આિશ્યકતા 

હોય છે જેમાાં કોઈ ચોક્કસ કે્ષત્રમાાં અમકુ પ્રકારનુાં જ્ઞાન અને અનભુિ હોિો જરૂરી છે. જેથી 

નાણાકીય રીતે નબળો વ્યક્તત આગળ અભ્યાસ કરી શકતો નથી. 
 

ગજુરાત સરકારે આશથિક રીતે નબળા િગોના શિદ્યાથીઓને સહાય મળી રહ ે તે માટે 
મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુસધુી એજ્યકેુશન લોન 
પર ૧૦૦% વ્યાજ સહાયરૂપે મળે તેિી યોજનાની જાહરેાત કરી છે. 

 

રાજ્યના ઉચ્ચ શશક્ષણમાાં અભ્યાસ કરતાાં તથા અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશ મેળિિા માાંગતા 
તેજસ્િી અને જરૂકરયાતમાંદ શિદ્યાથીઓની કારકકદીના ઘડતર માટે આશથિક સહાય તેમજ અન્ય 
સિલતો સમાન ધોરણે મળી રહ ે તે હતેથુી શૈક્ષચણક િર્ણ ૨૦૧૫-૧૬થી ‘મખુ્યમાંત્રી યિુા 
સ્િાિલાંબન યોજના’ અમલમાાં મકુિામાાં આિી છે. ગજુરાત સરકાર દ્વારા ‘મખુ્યમાંત્રી યિુા 
સ્િાિલાંબન યોજના’ ઉપરાાંત, જે શિદ્યાથીઓ તે યોજનાથી િાંચચત રહલે હોય તેિા ગજુરાત 
રાજ્યના શિદ્યાથીઓએ દેશની અને શિદેશની યશુનિસીટીઓમાાં અભ્યાસ કરી શકે તે અથે લોન 
લીધેલ હોય તો તેમણે લીધેલ લોન પૈકી િધમુાાં િધ ુ રૂ. ૧૦.૦૦ લાખની લોન પર 
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મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુસધુી ૧૦૦% વ્યાજ 
સબસીડી મળી રહ ેતેિી યોજના અમલમાાં મકૂિામાાં આિી છે. 

 

 જે શિદ્યાથીઓની િાલીની િાશર્િક આિક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય તેિા તથા ધોરણ 
૧૨માાં ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ મેળિેલ હોય તેિા શિદ્યાથીઓને મોરેટોકરયમ શપરીયડ 

(અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુમાટે વ્યાજ સબશસડીમાાં સહાય કરિા માટે 
૨૦૧૭-૧૮ના બજેટમાાં નિી બાબત તરીકે રૂ.૫૦૦.૦૦ (રૂશપયા પાાંચસો(લાખની જોગિાઈ 
કરિાની િહીિટી પરિાનગી પણ આપિામાાં આિેલ છે. 
 

 

૨. યોજના અંગેની શિસ્તતૃ શિગતો 

 
 

ગજુરાત સરકારની આ યોજના આશથિક રીતે નબળા તેમજ તેજસ્િી અને જરૂકરયાતમાંદ 

શિદ્યાથીઓને મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુસધુી 

એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી આપિા માટેની છે. 
 

સરકારી ઠરાિ મજુબ, 

૧( અરજદારે ગજુરાત અથિા કેન્ર સરકારના હાયર સેકન્ડરી એજ્યકેુશન બોડણની ધોરણ ૧૨ની    

પરીક્ષામાાં ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ મેળિેલ હોિા જોઈએ. 

૨( અરજદારની િાલી/કુટુાંબની િાશર્િક આિક રૂ. ૬.૦૦ લાખ કરતા ઓછી હોિી જોઈએ. 

૩( અરજદારે ભારતમાાં કે શિદેશમાાં અભ્યાસ અથે એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ્ડ બેંક પાસેથી જ 

લીધેલ હોિી જોઈએ 
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૨.૧ યોજનાનો ઉદે્દશ 

 

 

 રાજ્યના ઘણા શિદ્યાથીઓના િાલીની આિક ઓછી હોિાને કારણે શિદ્યાથી પોતાના મનપસાંદ 

અભ્યસક્રમમાાં પ્રિેશ મેળિિામાાં ખચકાટ અનભુિે છે અને પોતાની કારકકદીને યોગ્ય કદશા 
આપિાથી િાંચચત રહી જાય છે. જેથી આિા શિદ્યાથીઓને આશથિક રીતે સહાયની જરૂર પડે છે. 

 જેથી રાજ્ય સરકારે કોઈપણ શિદ્યાથી આશથિક રીતે નબળો હોિાના કારણે ઉચ્ચ અભ્યાસથી 
િાંચચત રહિેો જોઈએ નકહ તેિા આશયથી જરૂકરયાતમાંદ શિદ્યાથીઓને સહાય કરિા માટે 
શિશિધ પ્રકારની શશષ્યવશૃિ/યોજનાઓ અમલમાાં મકુી છે. જે પૈકી એક યોજના “મખુ્યમાંત્રી 
યિુા સ્િાિલાંબન યોજના“ જે હાલમાાં ચાલ ુજ છે અને આ ઉપરાાંત  ચાલ ુિરે્  રાજ્ય સરકારે 
એજ્યકેુશન લોનની યોજના બનાિી શિદ્યાથીઓને તેમણે મેળિેલ લોન પર મોરેટોકરયમ 
શપરીયડ(અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુસધુી વ્યાજ સબસીડીરૂપે આપીને 
આશથિક સહાય કરિાની યોજનાને માંજૂરી આપી છે. 

 

 

૨.૨ લાગ ુપડત ુાં શૈક્ષચણક િર્ણ 
 

 આ યોજના શૈક્ષચણક િર્ણ ૨૦૧૭-૧૮થી લાગ ુપડશે. પરાંત ુતારીખ:-૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી લોન 
ઉપાડેલ હોય તેઓને જ વ્યાજ માફી માટે માન્ય ગણિામાાં આિશે અને તારીખ 
૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પેહલા લીધેલી લોન વ્યાજ માફી માટે માન્ય ગણિામાાં આિશે નહીં. 

 

૨.૩ વ્યાજ સબશસડી માટેની પાત્રતા 

 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨માાં ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ મેળિેલા હોિા જોઈએ. 



એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડીની યોજના 

 અરજદારની િાલીની િાશર્િક આિક રૂ. ૬.૦૦ લાખથી ઓછી હોિી જોઈએ. 

 જે શિદ્યાથીઓએ દેશ અથિા શિદેશમાાં અભ્યાસ માટે એજ્યકેુશન લોનનો ઉપાડ તારીખ 

૦૪.૦૭.૨૦૧૭ પછી શશડયલુ્ડ બેંકમાાંથી કરેલ હોય તેમને જ આ યોજનાનો લાભ મળિાપાત્ર 

રહશેે. 

 અરજદારે ગજુરાત અથિા કેન્ર સરકારના હાયર સેકન્ડરી એજ્યકેુશન બોડણની ધોરણ ૧૨ની 
પરીક્ષા પસાર કરીને દેશ કે શિદેશની માન્ય યશુનિસીટીમાાં પ્રિેશ લીધેલ હોિો જોઈએ. 

 એજ્યકેુશન લોનની વ્યાજ સબશસડી યોજના માત્ર એક જ િખત મળિાપાત્ર રહશેે, જેણે રાજ્ય 
સરકાર અથિા કેન્ર સરકારની અન્ય એજ્યકેુશન લોન યોજનાઓનો લાભ લીધો ન હોય તેિા 
જરૂકરયાતમાંદ શિદ્યાથીઓને જ આ યોજના માટે લાયક ગણિામાાં આિશે. 

 આ યોજના અભ્યાસક્રમો(ગે્રજ્યએુટ/ પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ/ ડીપ્લોમા( માટે સ્િીકાયણ છે. 
 આ યોજના અંતગણત વ્યાજ સબસીડી તે શિદ્યાથીઓ માટે ઉપલબ્ધ થઈ શકેશે નકહ જેઓએ 

અભ્યાસક્રમની િચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દીધો હોય અથિા તો કોઈ સમસ્યા/શશસ્ત ના કારણે 
સાંસ્થાઓમાાંથી હાાંકી કાઢિામાાં આિેલ હોય. 

૨.૪ માન્ય અભ્યાસક્રમો 

 

 

સ્નાતક/ અનસુ્નાતક/ કડપ્લોમા/ વ્યિસાશયક િગેરે ઉચ્ચ શશક્ષણ આપતા તમામ 
અભ્યાસક્રમો 

 

 

૨.૫ મોરેટોકરયમ શપરીયડ 

 

  ગજુરાત સરકારની આ યોજના હઠેળ શૈક્ષચણક લોનની વ્યાજ સબશસડી શનધાણકરત 
કરાયેલ મોરેટોરીયમ શપરીયડ(અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક િર્ણ િધ(ુસધુી જ 



એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડીની યોજના 

એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ ચકૂિિાપાત્ર રહશેે. મોરેટોરીયમ શપરીયડ પરૂો થયા પછી બાકી 
રહલે લોન રકમની વ્યાજની ચકૂિણી આ યોજના અંતગણત ગણિામાાં આિશે નકહ. 

 

 

૨.૬ આિક મયાણદા 

 

  આ યોજનાનો લાભ આશથિક રીતે નબળા િગણના શિદ્યાથીઓને લાગ ુપડશે, જેઓના 
પકરિારના સભ્યોની િાશર્િક કુલ આિક (તમામ સ્ત્રોતોમાાંથી( રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી 
હોય. આ અંગે તેઓએ ઇન્કમટેક્ષ કરટનણની ઝેરોક્ષ આપિી અથિા તો સેલ્ફ ડીતલેરેશન ફોમણ 
આપવુાં ફરજીયાત રહશેે. તથા રાજ્ય સરકાર માન્ય હોય તેવુાં મામલતદાર/ટીડીઓનુાં સટીફીકેટ 
પણ ફરજીયાત આપિાનુાં રહશેે.  
 

૨.૭ માન્ય બેંકો 

 
 

આ યોજના અંતગણત એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ્ડ બેંક પાસેથી જ લીધેલ હોિી જોઈએ. 
 

 

૨.૮ વ્યાજની િહચેણી 

 

વ્યાજની ચકુિણી શિદ્યાથીના લોન એકાઉન્ટમાાં જ કરિામાાં આિશે, જે લોન એકાઉન્ટની 

શિગત શિદ્યાથી દ્વારા રજીસ્રેશન ફોમણમાાં આપિામાાં આિેલ હશે. 



એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડીની યોજના 

 

૩. લાભાથી કોણ બની શકે? 

 
 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨ની પરીક્ષામાાં ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ પ્રાપ્ત કરેલ હોિા જોઈએ. 

 અરજદારના િાલીની િાશર્િક આિક રૂ. ૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોિી જોઈએ. 

 અરજદારે ગજુરાત અથિા કેન્ર સરકારના હાયર સેકન્ડરી એજ્યકેુશન બોડણની ધોરણ ૧૨ની પરીક્ષા પસાર 

કરીને ગજુરાત સરકાર માન્ય યનુીિસીટીની કોલજેના અભ્યાસક્રમોમાાં અથિા તો શિદેશની માન્ય 

યશુનિસીટીમાાં પ્રિેશ લીધો હોિો જોઈએ. 

 અભ્યાસક્રમમાાં પ્રિેશ લીધા પછી અભ્યાસ અથે લીધેલ વ્યક્તતગત એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ્ડ બેંકમાાંથી જ 

લીધેલી હોિી જોઈએ. 

૪. પરદેશ જતાાં શિદ્યાથીઓ માટેની શિશશષ્ટ સચૂનાઓ 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨માાં ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ મેળિેલા હોિા જોઈએ. 

 અરજદારની િાલીની િાશર્િક આિક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોિી જોઈએ. આિકનુાં સટીફીકેટ માટે 

મામલતદાર/ટીડીઓનુાં સટીફીકેટ ફરજીયાત આપિાનુાં રહશેે. ઇન્કમટેક્ષ કરટનણની ઝેરોક્ષ આપિી અથિા 

સેલ્ફ કડતલેરેશન ફોમણ આપવુાં ફરજીયાત રહશેે. 

 અરજદારે ગજુરાત અથિા કેન્ર સરકારના હાયર સેકન્ડરી એજ્યકેુશન બોડણની ધોરણ ૧૨ની પરીક્ષા પસાર 

કરીને શિદેશની માન્ય યશુનિસીટીમાાં પ્રિેશ લીધેલ હોિો જોઈએ અને કાયદેસરના શિઝા પ્રાપ્ત થયેલ 

હોિા જોઈએ. 

૫. િેબસાઈટ 

અરજદારો કેસીજીની િેબસાઈટ http://www.kcg.gujarat.gov.in  ઉપર જઈ ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફોમણ 

ભરી શકશે. 
 

 

 

  

http://www.kcg.gujarat.gov.in/


એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડીની યોજના 

૬. અરજી કરિાની શિગતો 
૬.૧ અરજી કરિાના શનયમો 
 

 શિધાથી રારા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા ૬૦% કે તેથી િધ ુપસેન્ટાઈલ સાથે પાસ કરેલ હોિી જોઈએ. 

 શિદ્યાથીના કુટુાંબની કુલ િાશર્િક આિક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોિી જોઈએ. 

 શિધાથી રારા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા આપેલ ન હોય તો તેિા શિધાથીઓએ ડીપ્લોમાાંના આધારે અરજી 

કરિાની રહશેે. કડપ્લોમામાાં ૬૦ કે તેથી િધ ુપસણનટેજ મેળિેલ હોિા જોઈએ. 

 ગજુરાત રાજ્યના માન્ય બોડણ અથિા માન્ય કેન્રીય બોડણની ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પસાર કરીને દેશ અને 

શિદેશની માન્ય યશુનિસીટીની કોલેજના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રિેશ લીધો હોિો જોઈએ. 

 અભ્યાસક્રમ અથે લીધેલ લોનનો ઉપાડ ઠરાિની તારીખ:-૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી કરેલ હોિો જોઇએ. 

 એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ બેંકમાાંથી જ લીધેલ હોિી જોઈએ.(શશડયલુ બેંકમાાં કઈ-કઈ બેંકનો સમાિેશ 

થાય છે તેની શિગત િેબસાઈટ પર આપેલ છે( 

 શિદ્યાથી રારા અભ્યાસ માટે લીધેલી લોન પૈકી રૂ.૧૦ લાખ સધુીની લોન પરનુાં માત્ર વ્યાજ મોરેટોરીયમ 

શપકરયડ સધુી શિદ્યાથીના લોન એકાઉન્ટમાાં જમા કરિામાાં આિશે, જો શિધાથી રારા િર્ણ દરમ્યાન 

શનયશમત રીતે વ્યાજની રકમ બેંકમાાં ચકૂિેલ હશે તો બેંક પાસેથી તે અંગે પત્રક માંગાવ્યા બાદ જ 

શિધાથીને વ્યાજ સહાય તેના બચત ખાતામાાં આપિામાાં આિશે. 

 તમામ બેંક દસ્તાિેજોમાાં બેંક મેનેજર રારા સહી અને શસક્કા કરેલ હોિા જરૂરી છે. જો બેંક રારા સહી-

શસક્કા કરેલ નહી હોય તો તે દસ્તાિેજ માન્ય ગણાશે નહી. 

 વ્યાજ માફી નાણાકીય િર્ણના અંતે આપિામાાં આિશે. 

 શિધાથીને આર.બી.આઈ.ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે માત્ર સાદુાં વ્યાજ ચકુિિામાાં આિશે. બેંકો રારા 

ચક્રવદૃ્ધિ વ્યાજ, અન્ય કોઈપણ પરચરુણ ચાર્જ, અન્ય ફી કે પેનલ્ટી લેિામાાં આિી હશે તો તે ચકુિિામાાં 

આિશે નહીં. 

 જો કોઈ શિધાથીના િાલીની એક નાણાકીય િર્ણ માટે આિક ૬ લાખ કરતા િધ ુહોય અને અરજી 

નામાંજૂર થઈ હોય કે અરજી કરેલ ન હોય તેઓની જો પછીના નાણાકીય િર્ણમાાં આિક ૬ લાખ કરતા 

ઓછી હોય તો તેિા શિધાથીઓ પણ અરજી કરી શકશે. 

 આ યોજનામાાં  લોન આપિાની કોઈ વ્યિસ્થા નથી, તેથી લોનની માાંગણી કરિી નહીં. 

 અરજી કેિી રીતે કરિી તેની શિગત “How to Apply” પરથી મળશે. 

 અરજદારે કેસીજીની િેબસાઈટ પર મકુિામાાં આિેલ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરીને એકનોલેજમેન્ટ 

રીસીપ્ટની શપ્રન્ટ લઈ એકનોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટ સાથે જરૂરી દસ્તાિેજો જોડી કેસીજી કચેરીમાાં જમા 
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કરિાના રહશેે. જોડિાના થતા દસ્તાિેજોનુાં લીસ્ટ િેબસાઈટ પર આપેલ છે. અધરૂા દસ્તાિેજો િાડી 

અરજી સ્િીકારિામાાં આિશે નહી. 

 અરજદારને દસ્તાિેજોની ચકાસણી માટે જયારે પણ રૂબરૂ બોલાિામાાં આિે ત્યારે ઉપક્સ્થત રહવે ુાં 

આિશ્યક છે. 

 જો શિધાથી શિદેશમાાં અભ્યાસ કરતો હોય અને શિધાથીએ તેના િતી શિશિધ દસ્તાિેજોમાાં સહી કરિા 

તેના માતા/શપતા પૈકી જે ને પણ ઓથોરીટી આપી હોય તો તે  પાિર ઓફ એટની માન્ય ગણિામાાં 

આિશે અને શિદ્યાથી િશત માતા અથિા શપતા જ સહી કરી શકશે કે રજૂઆત કરી શકશે અન્ય કોઈને 

ઓથોરીટી આપી હશે તો માન્ય ગણિામાાં આિશે નહીં. 

 તમામ દસ્તાિેજો સેલ્ફ અટેસ્ટેડ હોિા જોઈએ અને “Checklist for Document” પ્રમાણે ક્રમમાાં હોિા 

જોઈએ. (સેલ્ફ અટેસ્ટેડ દસ્તાિેજો રજુ કરી ન શકે તેમ હોય તો પ્રમાણીત નકલ(True Copy) રજુ 

કરિાની રહશેે( 

 મોરેટોરીયમ પીરીયડ અનસુાર વ્યાજ માફી અભ્યાસક્રમ પરૂો થયા પછી એક િર્ણ સધુી ચાલ ુરહશેે. 

 શિદ્યાથી જો નાપાસ થાય, અભ્યાસ છોડી દે, લોનની ભરપાઈ કરી દે કે બેંક જાતે જ લોન રદ કરે તો 

વ્યાજ સબસીડી બાંધ કરિામાાં આિશે. 

 ભારત સરકાર,ગજુરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ, શૈક્ષચણક લોન 

પર વ્યાજ સબસીડી  કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ હશે તો આ લાભ મળિાપાત્ર થશે નહી. 

 વ્યાજ માફીનો લાભ મળ્યાબાદ રીન્યઅુલમાાં ક્યા દસ્તાિેજો જમા કરાિિા તેની શિગત પણ િેબસાઈટ 

પર આપેલ છે. 
 

ઉમેદિારને અરજીપત્રક ભરિામાાં કે અન્ય કોઇ પ્રશ્ન હોય તો હલે્પ લાઈન નાંબર ૯૯૦૯૦૩૯૩૮૦ અને Email 

ID:-isel-kcg@gujgov.edu.in પર સિારે ૧૦:૩૦ થી ૧:૦૦ અને  બપોરે ૨:૦૦ થી  ૬:૦૦ સધુી સાંપકણ કરી 

શકશે.(રશિિાર અને જાહરે રજાના કદિસે હલે્પલાઇન નાંબર બાંધ રહશેે( 
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૬.૨ અરજી કરિાની પ્રકક્રયા 
 

નીચેની સમગ્ર પ્રકક્રયા પણૂણ થાય ત્યારે જ અરજી માન્ય થશે જે ધ્યાનમાાં રાખવુાં 
 

સ્ટેપ ૧ :-  અરજદારે  http://www.kcg.gujarat.gov.in િેબસાઈટ પરથી એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી 
યોજનાના પેજ https://kcg.gujarat.gov.in/education_loan પર જિાનુાં રહશેે . 
 

સ્ટેપ ૨ :-  અરજદારે રજીસ્રેશન કરી યોજના માટેના આઈડી -પાસિડણ જનરેટ કરિાના રહશેે .  

 

સ્ટેપ ૩ :- ત્યારબાદ અરજીપત્રકમાાં દશાણિેલ સાંપણૂણ શિગતો ભયાણબાદ અરજી સબમીટ કરી એકનોલેજમેન્ટ 
રીસીપ્ટની શપ્રન્ટ કાઢી તેની સાથે જરૂરી દસ્તાિેજો જોડિાના રહશેે. 
 

સ્ટેપ ૪ :- તમામ દસ્તાિેજો અને અરજીપત્રક સાથે કેસીજી કચેરીએ બેંક મારફત ,રૂબરૂ  ,કુકરયર અથિા પોસ્ટ 
રારા મોકલી આપિાના રહશેે. 
 

  

https://kcg.gujarat.gov.in/education_loan
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૬.૩ આિકિેરાને પાત્ર આિક ન થતા હોિા અંગેનુાં સેલ્ફ કડતલેરેશન 

આિકિેરાને પાત્ર આિક ન થતી હોિા અંગેનુાં સેલ્ફ કડતલેરેશન 

         તા._____________ 

હુાં ______________________________________________ઉમર િર્ણ ___________

રહિેાસી _____________________________________________________મારા ધમણના સોગાંદ 

લઇ પ્રશતજ્ઞાપિૂણક સોગાંદનામુાં કરુાં છાં કે મારા પતુ્ર /પતુ્રીશ્રી/કુ. ______________________

__________________એ એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજનાનો લાભ મેળિિા માટે 

અરજી કરેલ છે. 

ઇન્કમટેક્ષના એતટ ૧૯૬૧ સેતશન -૧૩૯  શનયમ પ્રમાણે હુ ાં માનુાં છ કે નાણાકીય 

િર્ણ ___________ની મારી િાશર્િક આિક રૂ . ,___________ મારા પત્નીની િાશર્િક આિક રૂ . 

___________અને  અન્ય સભ્યોની કુલ િાશર્િક આિક રૂ . ___________છે.  આમ, અમારી કુલ 

કૌટુાંચબક િાશર્િક આિક રૂ . ___________છે.  અમારી આિકને ધ્યાને લેતા વ્યક્તતગત રીતે અમારી 

આિક આિકિેરાના હતે ુ માટે કરપાત્ર થતી ન હોિાથી અમોએ નાણાકીય િર્ણ ___________નુાં 

આિકિેરાનુાં રીટનણ ભરેલ નથી જેની અમો બાહેંધરી આપીએ છીએ .મને ,મારા પશત/પત્ની તથા મારા 

પતુ્ર/પતુ્રીને એ જાણ છે ક ેે જો ખોટુાં સેલ્ફ કડતલેરેશન  ,ખોટી શિગતો,  ખોટુાં આિકનુાં પ્રમાણપત્ર 

મેળિીને કે અન્ય કોઈ રીતે ખોટી શિગતો રજુ કરીને કે છેતરપીંડીથી વ્યાજ સબસીડી યોજના અંતગણત 

સહાય મેળિેલ છે તેવુાં પ્રસ્થાશપત થશે તો મેળિેલ સહાયની તમામ રકમ ૧૮%ના દાંડનીય વ્યાજ 

સહીત પરત જમા કરાિિાની રહશેે તથા આ બાબતની કાયદેસરની કાયણિાહી માટે પગલા લેિામાાં 

આિશે. 

 શિદ્યાથીની સહી                                                  િાલીની સહી 
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૬.૪ અન્ય શૈક્ષચણક લોન પર વ્યાજ સબસીડી કે અન્ય યોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તેનુાં સેલ્ફ 

ડીતલેરેશન 

ભારત સરકાર ગજુરાત,સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ , શૈક્ષચણક 

લોન પર વ્યાજ સબસીડી  કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેનુાં સેલ્ફ કડતલેરેશન 

તા.______________ 
 

હુાં  _________________________________________________ઉમર િર્ણ ______________

રહિેાસી__________________________________________________________મારા ધમણના સોગાંદ 

લઇ પ્રશતજ્ઞાપિૂણક સોગાંદનામુાં કરુાં છાં કે મારા પતુ્ર/પતુ્રીશ્રી/કુ. ______________________ એ ગજુરાત 

સરકારની વ્યાજ સબસીડી યોજના અંતગણતણ એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડીનો  લાભ મેળિિા માટે 

અરજી કરેલ છે . 

હુાં /મારા પતુ્ર/મારી પતુ્રી આ પેહલાાં કોઈ પણ  ભારત સરકાર ,જરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની ગુ

અન્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ,  શકૈ્ષચણક લોન પર વ્યાજ સબસીડી  કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ 

લીધેલ નથી જેની અમો આ સાથે બાહેંધરી આપીએ છીએ .મને  ,મારા પશત/પત્ની તથા મારા પતુ્ર /પતુ્રીને એ 

જાણ છે કે જો ખોટુાં સેલ્ફ કડતલેરેશન ,ખોટી શિગતો , ખોટુાં આિકનુાં પ્રમાણપત્ર મેળિીને કે અન્ય કોઈ રીતે ખોટી 

શિગતો રજુ કરીને કે છેતરપીંડીથી મખુ્યમાંત્રી યિુા સ્િાિલાંબન યોજના અંતગણત એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ 

સબસીડીની સહાય મેળિેલ છે તેવુાં પ્રસ્થાશપત થશે તો મેળિેલ સહાયની તમામ રકમ ૧૮  %ના દાંડનીય વ્યાજ 

િિાની રહશેે તથા આ બાબતની કાયદેસરની કાયણિાહી માટે પગલા લેિામાાં આિશેસહીત પરત જમા કરા .  

 

 

શિદ્યાથીની સહી                             િાલીની સહી 
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૭. સમાપન 

 

િધ ુપ્રમાણમાાં લોકો સારા અભ્યાસક્રમો તરફ િળી શકશે તથા ભારતના માનનીય િડાપ્રધાનશ્રીની 

શિશિધ યોજનાઓ કાયાણન્િીત કરિા માટે આગામી િર્ોમાાં જયારે સમગ્ર શિશ્વની ૨૫%  યિુાન િસ્તી 

ભારતમાાં હશે ત્યારે દેશના આશથિક શિકાસ માટે જે માનિ શક્તતની જરૂર પડશે તે આિી યોજનાથી 

શસિ થશે તેિી આશા રાખી શકાય. 
 

આ યોજનાથી લાભાથીઓને ઉચ્ચ શશક્ષણનો અભ્યાસ પરૂો કરિા માટે આશથિક સહાય મળે અને તેઓ 

સારુાં શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરિા તરફ આગળ િધિાના સપનાને સાકાર કરી શકે તેમજ તેમની કારકકદી 

પ્રગશતના પાંથે આગળ િધી શકે તેિી અભ્યથણના સાથે એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજના 

અમલમાાં મકુિામાાં આિી છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


