
 એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજનામાાં અરજી કરતા પહલેા ધ્યાને રાખવાના મદુ્દા 
 

 

 વવધાર્થી દ્રારા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા ૬૦% કે તેર્થી વધ ુપસેન્ટાઈલ સારે્થ પાસ કરેલ હોવી જોઈએ. 

 વવદ્યાર્થીના કુટુાંબની કુલ વાવષિક આવક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોવી જોઈએ. 

 વવધાર્થી દ્રારા ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા આપેલ ન હોય તો તેવા વવધાર્થીઓએ ડીપ્લોમાાંના આધારે અરજી 

કરવાની રહશેે. ડડપ્લોમામાાં ૬૦ કે તેર્થી વધ ુપસસનટેજ મેળવેલ હોવા જોઈએ. 

 ગજુરાત રાજ્યના માન્ય બોડસ અર્થવા માન્ય કેન્દ્રીય બોડસની ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા પસાર કરીને દેશ અને 

વવદેશની માન્ય યવુનવસીટીની કોલેજના અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ લીધો હોવો જોઈએ. 

 અભ્યાસક્રમ અરે્થ લીધેલ લોનનો ઉપાડ ઠરાવની તારીખ:-૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી કરેલ હોવો જોઇએ. 

 એજ્યકેુશન લોન વશડયલુ બેંકમાાંર્થી જ લીધેલ હોવી જોઈએ.(વશડયલુ બેંકમાાં કઈ-કઈ બેંકનો સમાવેશ ર્થાય 

છે તેની વવગત વેબસાઈટ પર આપેલ છે) 

 વવદ્યાર્થી દ્રારા અભ્યાસ માટે લીધેલી લોન પૈકી રૂ.૧૦ લાખ સધુીની લોન પરનુાં માત્ર વ્યાજ મોરેટોરીયમ 

વપડરયડ સધુી વવદ્યાર્થીના લોન એકાઉન્ટમાાં જમા કરવામાાં આવશે, જો વવધાર્થી દ્રારા વષસ દરમ્યાન વનયવમત 

રીતે વ્યાજની રકમ બેંકમાાં ચકૂવેલ હશે તો બેંક પાસેર્થી તે અંગે પત્રક માંગાવ્યા બાદ જ વવધાર્થીને વ્યાજ 

સહાય તેના બચત ખાતામાાં આપવામાાં આવશે. 

 તમામ બેંક દસ્તાવેજોમાાં બેંક મેનેજર દ્રારા સહી અને વસક્કા કરેલ હોવા જરૂરી છે. જો બેંક દ્રારા સહી-વસક્કા 

કરેલ નહી હોય તો તે દસ્તાવેજ માન્ય ગણાશે નહી. 

 વ્યાજ માફી નાણાકીય વષસના અંતે આપવામાાં આવશે. 

 વવધાર્થીને આર.બી.આઈ.ની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે માત્ર સાદુાં વ્યાજ ચકુવવામાાં આવશે. બેંકો દ્રારા ચક્રવદૃ્ધિ 

વ્યાજ, અન્ય કોઈપણ પરચરુણ ચાર્જ, અન્ય ફી કે પેનલ્ટી લેવામાાં આવી હશે તો તે ચકુવવામાાં આવશે 

નહીં. 

 જો કોઈ વવધાર્થીના વાલીની એક નાણાકીય વષસ માટે આવક ૬ લાખ કરતા વધ ુહોય અને અરજી નામાંજૂર 

ર્થઈ હોય કે અરજી કરેલ ન હોય તેઓની જો પછીના નાણાકીય વષસમાાં આવક ૬ લાખ કરતા ઓછી હોય તો 

તેવા વવધાર્થીઓ પણ અરજી કરી શકશે. 

 આ યોજનામાાં  લોન આપવાની કોઈ વ્યવસ્ર્થા નર્થી, તેર્થી લોનની માાંગણી કરવી નહીં. 

 અરજી કેવી રીતે કરવી તેની વવગત “How to Apply” પરર્થી મળશે. 



 અરજદારે કેસીજીની વેબસાઈટ પર મકુવામાાં આવેલ અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરીને એકનોલેજમેન્ટ 

રીસીપ્ટની વપ્રન્ટ લઈ એકનોલેજમેન્ટ રીસીપ્ટ સારે્થ જરૂરી દસ્તાવેજો જોડી કેસીજી કચેરીમાાં જમા કરવાના 

રહશેે. જોડવાના ર્થતા દસ્તાવેજોનુાં લીસ્ટ વેબસાઈટ પર આપેલ છે. અધરૂા દસ્તાવેજો વાડી અરજી 

સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 

 અરજદારને દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે જયારે પણ રૂબરૂ બોલાવામાાં આવે ત્યારે ઉપસ્સ્ર્થત રહવે ુાં આવશ્યક 

છે. 

 જો વવધાર્થી વવદેશમાાં અભ્યાસ કરતો હોય અને વવધાર્થીએ તેના વતી વવવવધ દસ્તાવેજોમાાં સહી કરવા તેના 

માતા/વપતા પૈકી જે ને પણ ઓર્થોરીટી આપી હોય તો તે  પાવર ઓફ એટની માન્ય ગણવામાાં આવશે અને 

વવદ્યાર્થી વવત માતા અર્થવા વપતા જ સહી કરી શકશે કે રજૂઆત કરી શકશે અન્ય કોઈને ઓર્થોરીટી આપી 

હશે તો માન્ય ગણવામાાં આવશે નહીં. 

 તમામ દસ્તાવેજો સેલ્ફ અટેસ્ટેડ હોવા જોઈએ અને “Checklist for Document” પ્રમાણે ક્રમમાાં હોવા જોઈએ. 

(સેલ્ફ અટેસ્ટેડ દસ્તાવેજો રજુ કરી ન શકે તેમ હોય તો પ્રમાણીત નકલ(True Copy) રજુ કરવાની રહશેે) 

 મોરેટોરીયમ પીરીયડ અનસુાર વ્યાજ માફી અભ્યાસક્રમ પરૂો ર્થયા પછી એક વષસ સધુી ચાલ ુરહશેે. 

 વવદ્યાર્થી જો નાપાસ ર્થાય, અભ્યાસ છોડી દે, લોનની ભરપાઈ કરી દે કે બેંક જાતે જ લોન રદ કરે તો વ્યાજ 

સબસીડી બાંધ કરવામાાં આવશે. 

 ભારત સરકાર,ગજુરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સાંસ્ર્થાઓ પાસેર્થી સ્કોલરશીપ, શૈક્ષણણક લોન પર 

વ્યાજ સબસીડી  કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ હશે તો આ લાભ મળવાપાત્ર ર્થશે નહી. 

 વ્યાજ માફીનો લાભ મળ્યાબાદ રીન્યઅુલમાાં ક્યા દસ્તાવેજો જમા કરાવવા તેની વવગત પણ વેબસાઈટ પર 

આપેલ છે. 
 

 

ઉમેદવારને અરજીપત્રક ભરવામાાં કે અન્ય કોઇ પ્રશ્ન હોય તો હલે્પ લાઈન નાંબર ૯૯૦૯૦૩૯૩૮૦ અને Email ID:-   isel-

kcg@gujgov.edu.in પર સવારે ૧૦:૩૦ ર્થી ૧:૦૦ અને  બપોરે ૨:૦૦ ર્થી  ૬:૦૦ સધુી સાંપકસ  કરી શકશે.(રવવવાર અને 

જાહરે રજાના ડદવસે હલે્પલાઇન નાંબર બાંધ રહશેે) 
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