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“શશક્ષણ એ સૌથી શક્તતશાળી હશથયાર છે જેનો 

ઉપયોગ તમે શિશ્વને બદલિા માટે કરી શકો છો” 

- નેલ્સન મડંલેા 
 

 

 
 

“શશક્ષણ એ જીિન માટેની તૈયારી નથી, શશક્ષણ 

જીિન પોતે છે.”   
- જોહ્ન ડેિેય 
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એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી 
ગજુરાત સરકાર, શશક્ષણ શિભાગ 

ઠરાિ ક્ર-પરચ-૧૦૧૭-૨૨૭૧૪૯-ખ, સચચિાલય, ગાાંધીનગર. 
તારીખ: ૦૪.૦૭.૨૦૧૭ 

 

૧. પ્રસ્તાિના 
શશક્ષણના મહત્વ શવશે અગણણત શબ્દો લખાયેલા છે. શશક્ષણ એકમાત્ર મલૂ્યવાન સપંશિ છે, જે મનષુ્ય 

હાસંલ કરી શકે છે. શશક્ષણ એ સમકાલીન જગતમા ંસફળ થવા માટેનુ ંએક ખબૂ જ મહત્વપણૂણ સાધન છે. 

તે અગત્યનુ ં છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ જીવનમા ંપડતા મોટાભાગના પડકારોને ઘટાડવા માટે થાય છે. 

શશક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનથી કારકકદીના શવકાસમા ંવધ ુસારા સજંોગો માટે દરવાજા ખલુ્લા થાય છે. 

સારંુ શશક્ષણ મેળવનારને સરુણક્ષત ભશવષ્ય મળે છે, શશક્ષણ દ્વારા આપણે ઘણીબધી સ્પધાણત્મક નોકરીઓ 

શોધી શકીએ છીએ. 
 

છેલ્લા દોઢ દશકમા ંગજુરાતે ઔદ્યોણગક ક્ષેતે્ર હરણફાળ ભરી છે. રાજ્ય અને રાજ્ય બહારના મડુીરોકાણથી 

અનેક નવા ઉદ્યોગો સ્થપાઈ રહ્યા છે. તેના અનસુધંાનમા ં રાજ્યમા ં છેલ્લા ૧૫ વર્ણમા ં વ્યવસાશયક 

અભ્યાસક્રમો કરેલ શવદ્યાથીઓની માગંમા ંવધારો થયલે છે. ધોરણ ૧૦ અન ે૧૨ બાદ ઉચ્ચ શશક્ષણ ક્ષતે્રના 

શવશવધ અભ્યાસક્રમોમા ંવધમુા ંવધ ુશવદ્યાથીઓ પ્રવેશ મેળવી રાજ્યના શવકાસમા ંતેઓનો ફાળો નધધાવ ેત ે

રાજ્ય ના શવકાસ માટે પણ જરૂરી છે. તે પકરપેક્ષ્યમા ંજે શવદ્યાથીઓના વાલીની મયાણકદત આવક હોય અન ે

આવી મયાણકદત આવકને કારણે વાલીઓ તેમના તજેસ્વી સતંાનોને ઉચ્ચ શશક્ષણ ક્ષેત્રના ખાસ કરીને 

વ્યવસાશયક અભ્યાસક્રમોમા ંમોકલવા બાબતે મ ૂઝંવણ અનભુવતા હોય છે. ઉચ્ચ શશક્ષણના અભ્યાસક્રમોમા ં

અભ્યાસ કરતા શવદ્યાથીઓને ટયશુન ફી, સાધન-પસુ્તકોની ખરીદી ઉપરાતં જયારે પોતાના ઘરથી બહાર 

દૂરના સ્થળે અભ્યાસ અથ ેજતા હોય છે ત્યારે રહવેા-જમવા માટે પણ ઘણો ખચણ થતો હોય છે. આથી 

અભ્યાસમા ં તેજસ્વી આવા શવદ્યાથીઓને તેઓના વાલીની મયાણકદત આવકને કારણે ફી ચકૂવવા તેમજ 

શનભાવ ખચણમા ંઆશથિક સહાય વગર ઉચ્ચ અભ્યાસને આગળ ધપાવવામા ંખબુ જ મશુ્કેલી પડતી હોય છે 

જેથી કરીને શવદ્યાથીઓને ભણવા માટે બેંક માથંી લોન રૂપે સહારો લેવો પડ ેછે. 
 

રાજ્યના ઉચ્ચ શશક્ષણના અભ્યાસક્રમોમા ં પ્રવેશ મેળવવા માગંતા તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમદં 

શવદ્યાથીઓની કારકકદીના ઘડતર માટે આશથિક સહાય મળી રહ ેતે માટે રાજ્ય સરકારને શવશવધ રજુઆતો 

મળેલ હતી. રાજ્ય સરકારને મળેલી રજુઆતોને ધ્યાને લઈ તેજસ્વી અને જરૂકરયાતમદં શવદ્યાથીઓને 

ઉચ્ચ શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવામા ંસમાન તકો મળી રહ ેતે માટે ગણુવિા અને આવક ના માપદંડોને ધ્યાને 
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લઈ યોગ્યતા પ્રાપ્ત શવદ્યાથીઓને સમાન ધોરણે આશથિક સહાય આપવાની બાબત સરકારશ્રીની શવચારણા 

હઠેળ હતી. 
 

શૈક્ષણણક કડગ્રીની અછત ધરાવતા લોકો સશવિસ, મેન્યફેુકચકરિંગ અને બાધંકામ ઉદ્યોગોમા ંમળૂભતૂ નોકરીઓ 

સધુી મયાણકદત કામ કરતા હોય છે. જ્યારે હાઇસ્કલૂ શશક્ષણ સાથેના કમણચારીઓ સારા લાભો સાથે નોકરીઓ 

મેળવી શકે છે. ધોરણ ૧૨ પછી કેટલાક વ્યવસાશયક શશક્ષણ અભ્યાસક્રમો ખબૂ જ ખચાણળ છે, ઘણી 

નોકરીઓમા ં ઓછામા ં ઓછી કડપ્લોમાની જરૂર હોય છે, પરંત ુ મોટાભાગની સારી કારકકદી માટે અમકુ 

પ્રકારના ંઉચ્ચ શશક્ષણની આવશ્યકતા હોય છે જેમા ંકોઈ ચોક્કસ ક્ષેત્રમા ંઅમકુ પ્રકારનુ ંજ્ઞાન અને અનભુવ 

હોવો જરૂરી છે. જેથી નાણાકીય રીતે નબળો વ્યક્તત આગળ અભ્યાસ કરી શકતો નથી. 
 

ગજુરાત સરકારે આશથિક રીતે નબળા વગોના શવદ્યાથીઓને સહાય મળી રહ ેતે માટે મોરેટોકરયમ શપરીયડ 

(અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક વર્ણ વધ(ુસધુી એજ્યકેુશન લોન પર ૧૦૦% વ્યાજ સહાયરૂપ ેમળે 
તેવી યોજનાની જાહરેાત કરી છે. 

 

રાજ્યના ઉચ્ચ શશક્ષણમા ં અભ્યાસ કરતા ં તથા અભ્યાસક્રમોમા ં પ્રવશે મેળવવા માગંતા તેજસ્વી અન ે
જરૂકરયાતમદં શવદ્યાથીઓની કારકકદીના ઘડતર માટે આશથિક સહાય તેમજ અન્ય સવલતો સમાન ધોરણ ે
મળી રહ ેતે હતેથુી શૈક્ષણણક વર્ણ ૨૦૧૫-૧૬થી ‘મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના’ અમલમા ંમકુવામા ં
આવી છે. ગજુરાત સરકાર દ્વારા ‘મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના’ ઉપરાતં, જે શવદ્યાથીઓ ત ે
યોજનાથી વણંચત રહલે હોય તેવા ગજુરાત રાજ્યના શવદ્યાથીઓએ દેશની અને શવદેશની યશુનવસીટીઓમા ં
અભ્યાસ કરી શકે તે અથે લોન લીધલે હોય તો તેમણ ેલીધેલ લોન પૈકી વધમુા ંવધ ુરૂ. ૧૦.૦૦ લાખની 
લોન પર મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અન ે એક વર્ણ વધ(ુસધુી ૧૦૦% વ્યાજ 
સબસીડી મળી રહ ેતેવી યોજના અમલમા ંમકૂવામા ંઆવી છે. 

 

જે શવદ્યાથીઓની વાલીની વાશર્િક આવક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય તેવા તથા ધોરણ ૧૨મા ં૬૦% 
કે તેથી વધ ુ પસેન્ટાઈલ મેળવેલ હોય તેવા શવદ્યાથીઓને મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના 
સમયગાળા અન ેએક વર્ણ વધ(ુમાટે વ્યાજ સબશસડીમા ંસહાય કરવા માટે ૨૦૧૭-૧૮ના બજેટમા ંનવી 
બાબત તરીકે રૂ.૫૦૦.૦૦ (રૂશપયા પાચંસો(લાખની જોગવાઈ કરવાની વહીવટી પરવાનગી પણ આપવામા ં
આવેલ છે. 
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૨. યોજના અંગેની શિસ્તતૃ શિગતો 

 
 

ગજુરાત સરકારની આ યોજના આશથિક રીતે નબળા તેમજ તેજસ્વી અને જરૂકરયાતમદં શવદ્યાથીઓને 

મોરેટોકરયમ શપરીયડ (અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક વર્ણ વધ(ુસધુી એજ્યકેુશન લોન પર 

વ્યાજ સબસીડી આપવા માટેની છે. 
 

સરકારી ઠરાવ મજુબ, 

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

પરીક્ષામા ં૬૦% કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ મેળવેલ હોવા જોઈએ. 

૨( અરજદારની વાલી/કુટંુબની વાશર્િક આવક રૂ. ૬.૦૦ લાખ કરતા ઓછી હોવી જોઈએ. 

૩( અરજદારે ભારતમા ંકે શવદેશમા ંઅભ્યાસ અથે એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ્ડ બેંક પાસેથી જ લીધેલ 

હોવી જોઈએ 

 

૨.૧ યોજનાનો ઉદે્દશ 

 

 

 રાજ્યના ઘણા શવદ્યાથીઓના વાલીની આવક ઓછી હોવાને કારણે શવદ્યાથી પોતાના મનપસદં 

અભ્યસક્રમમા ં પ્રવેશ મેળવવામા ં ખચકાટ અનભુવે છે અને પોતાની કારકકદીને યોગ્ય કદશા 
આપવાથી વણંચત રહી જાય છે. જેથી આવા શવદ્યાથીઓને આશથિક રીતે સહાયની જરૂર પડે છે. 

 જેથી રાજ્ય સરકારે કોઈપણ શવદ્યાથી આશથિક રીતે નબળો હોવાના કારણે ઉચ્ચ અભ્યાસથી વણંચત 
રહવેો જોઈએ નકહ તેવા આશયથી જરૂકરયાતમદં શવદ્યાથીઓને સહાય કરવા માટે શવશવધ પ્રકારની 
શશષ્યવશૃિ/યોજનાઓ અમલમા ં મકુી છે. જે પૈકી એક યોજના “મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન 
યોજના” જે હાલમા ંચાલ ુજ છે અને આ ઉપરાતં  ચાલ ુવરે્  રાજ્ય સરકારે એજ્યકેુશન લોનની 
યોજના બનાવી શવદ્યાથીઓને તેમણે મેળવેલ લોન પર મોરેટોકરયમ શપરીયડ(અભ્યાસક્રમના 
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સમયગાળા અને એક વર્ણ વધ(ુસધુી વ્યાજ સબસીડીરૂપે આપીને આશથિક સહાય કરવાની 
યોજનાને મજૂંરી આપી છે. 

 

 

૨.૨ લાગ ુપડત ુાં શૈક્ષચણક િર્ષ 

 
 

 આ યોજના શૈક્ષણણક વર્ણ ૨૦૧૭-૧૮થી લાગ ુપડશે. પરંત ુતારીખ ૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પછી લીધેલ 
લોન જ વ્યાજ માફી માટે માન્ય ગણવામા ંઆવશે અને તારીખ ૦૪/૦૭/૨૦૧૭ પેહલા લીધેલી 
લોન વ્યાજ માફી માટે માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહીં. 

 

૨.૩ વ્યાજ સબશસડી માટેની પાત્રતા 

 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨મા ં૬૦% કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ મેળવેલા હોવા જોઈએ. 

 અરજદારની વાલીની વાશર્િક આવક રૂ. ૬.૦૦ લાખથી ઓછી હોવી જોઈએ. 

 જે શવદ્યાથીઓએ દેશ અથવા શવદેશમા ંઅભ્યાસ માટે એજ્યકેુશન લોન તારીખ ૦૪.૦૭.૨૦૧૭ 

પછી શશડયલુ્ડ બેંકમાથંી લીધેલ હોય તેમને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. 

 અરજદારે ગજુરાત અથવા કેન્ર સરકારના હાયર સેકન્ડરી એજ્યકેુશન બોડણની ધોરણ ૧૨ની 
પરીક્ષા પસાર કરીને શવદેશની માન્ય યશુનવસીટીમા ંપ્રવેશ લીધેલ હોવો જોઈએ. 

 એજ્યકેુશન લોનની વ્યાજ સબશસડી યોજના માત્ર એક જ વખત મળવાપાત્ર રહશેે, જેણે રાજ્ય 
સરકાર અથવા કેન્ર સરકારની અન્ય એજ્યકેુશન લોન યોજનાઓનો લાભ લીધો ન હોય તેવા 
જરૂકરયાતમદં શવદ્યાથીઓને જ આ યોજના માટે લાયક ગણવામા ંઆવશે. 

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

અભ્યાસક્રમની વચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દીધો હોય અથવા તો કોઈ સમસ્યા/શશસ્ત ના કારણ ે
સસં્થાઓમાથંી હાકંી કાઢવામા ંઆવેલ હોય. 
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૨.૪ માન્ય અભ્યાસક્રમો 

 

સ્નાતક/ અનસુ્નાતક/ કડપ્લોમા/ વ્યવસાશયક વગેરે ઉચ્ચ શશક્ષણ આપતા તમામ અભ્યાસક્રમો 
 

 

૨.૫ મોરેટોરરયમ શપરીયડ 

 

ગજુરાત સરકારની આ યોજના હઠેળ શૈક્ષણણક લોનની વ્યાજ સબશસડી શનધાણકરત કરાયલે 
મોરેટોરીયમ શપરીયડ(અભ્યાસક્રમના સમયગાળા અને એક વર્ણ વધ(ુસધુી જ એજ્યકેુશન લોન 
પર વ્યાજ ચકૂવવાપાત્ર રહશેે. મોરેટોરીયમ શપરીયડ પરૂો થયા પછી બાકી રહલે લોન રકમની 
વ્યાજની ચકૂવણી આ યોજના અંતગણત ગણવામા ંઆવશે નકહ. 

 

 

૨.૬ આિક મયાષદા 

 

આ યોજનાનો લાભ આશથિક રીતે નબળા વગણના શવદ્યાથીઓને લાગ ુપડશે, જેઓના પકરવારના 
સભ્યોની વાશર્િક કુલ આવક (તમામ સ્ત્રોતોમાથંી( રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય. આ અંગે 
તેઓએ ઇન્કમટેક્ષ કરટનણની ઝેરોક્ષ આપવી અથવા તો સેલ્ફ ડીતલેરેશન ફોમણ આપવુ ંફરજીયાત 
રહશેે. તથા રાજ્ય સરકાર માન્ય હોય તેવુ ં મામલતદાર/ટીડીઓનુ ં સટીફીકેટ પણ ફરજીયાત 
આપવાનુ ંરહશેે.  
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   ૨.૭ માન્ય બેંકો 

 

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

 

૨.૮ વ્યાજની િહચેણી 

 

વ્યાજની ચકુવણી શવદ્યાથીના લોન એકાઉન્ટમા ંજ કરવામા ંઆવશે, જે લોન એકાઉન્ટની શવગત 

શવદ્યાથી દ્વારા રજીસ્રેશન ફોમણમા ંઆપવામા ંઆવેલ હશે. 
 

૩. લાભાર્થી કોણ બની શકે? 

 
 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨ની પરીક્ષામા ં૬૦% કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ પ્રાપ્ત કરેલ હોવા જોઈએ. 

 અરજદારના વાલીની વાશર્િક આવક રૂ. ૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ. 

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

કરીને ગજુરાત સરકાર માન્ય યનુીવસીટીની કોલજેના અભ્યાસક્રમોમા ં અથવા તો શવદેશની માન્ય 

યશુનવસીટીમા ંપ્રવેશ લીધો હોવો જોઈએ. 

 અભ્યાસક્રમમા ંપ્રવેશ લીધા પછી અભ્યાસ અથે લીધેલ વ્યક્તતગત એજ્યકેુશન લોન શશડયલુ્ડ બેંકમાથંી જ 

લીધેલી હોવી જોઈએ. 
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૪. પરદેશ જતાાં શિદ્યાર્થીઓ માટેની શિશશષ્ટ સચૂનાઓ 

 અરજદારે ધોરણ ૧૨મા ં૬૦% કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ મેળવેલા હોવા જોઈએ. 

 અરજદારની વાલીની વાશર્િક આવક રૂ.૬.૦૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ. આવકનુ ં સટીફીકેટ માટે 

મામલતદાર/ટીડીઓનુ ંસટીફીકેટ ફરજીયાત આપવાનુ ંરહશેે. ઇન્કમટેક્ષ કરટનણની ઝેરોક્ષ આપવી અથવા સલે્ફ 

કડતલેરેશન ફોમણ આપવુ ંફરજીયાત રહશેે. 

 જે શવદ્યાથીઓએ શવદેશ અભ્યાસ માટે એજ્યકેુશન લોન તારીખ ૦૪.૦૭.૨૦૧૭ પછી શશડયલુ્ડ બેંકમાથંી લીધેલી 

હોય તેમને જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. 

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

કરીને શવદેશની માન્ય યશુનવસીટીમા ંપ્રવેશ લીધલે હોવો જોઈએ અને કાયદેસરના શવઝા પ્રાપ્ત થયેલ હોવા 

જોઈએ. 
 

 

૫. િેબસાઈટ 

અરજદારો કેસીજીની વેબસાઈટ http://www.kcg.gujarat.gov.in  ઉપર જઈ તારીખ ૧૦/૧૧/૨૦૧૭ થી 

૩૧/૦૧/૨૦૧૮ સધુી ઓનલાઈન એપ્લીકેશન ફોમણ ભરી શકશે. 
 

 

 

  

http://www.kcg.gujarat.gov.in/
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૬. અરજી કરિાની શિગતો 
૬.૧ અરજી કરિાના શનયમો 

 
ઉપર મજુબના શનયમોમાાં કોઈ બાાંધછોડ કરિામાાં આિશે નહીં. 
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૬.૨ અરજી કરિાની પ્રરક્રયા 
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૬.૩ એપ્લીકેશન ફોમષ નો નમનુો 
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૬.૪ બેંક એન્ડોસષમેન્ટ(બેંક અશધકારીશ્રીની ખરાઈ) - (Bank Use Only) 

 

 
 

 આ ફોમણ દ્વારા બેંક ખાતરી આપે છે કે શવદ્યાથીની લોન ખાતા માટેની ઉપરોતત ફોમણમા ંલખેલ 

દરેક શવગતો સાચી છે અને શવદ્યાથી વધ ુકાયણવાહી માટે પાત્ર છે. 
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૬.૫ આિકિેરાને પાત્ર આિક ન ર્થતા હોિા અંગેનુાં સેલ્ફ રડક્લેરેશન 
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૬.૬ અન્ય શૈક્ષચણક લોન પર વ્યાજ સબસીડી કે અન્ય યોજનાનો લાભ લીધેલ નર્થી તેનુાં સેલ્ફ ડીક્લેરેશન 

ભારત સરકાર ,ગજુરાત સરકાર કે સરકાર હસ્તકની અન્ય સસં્થાઓ પાસેથી સ્કોલરશીપ ,  શૈક્ષણણક લોન 

પર વ્યાજ સબસીડી  કે અન્ય કોઈપણ યોજનાનો લાભ લીધેલ નથી તે અંગેનુ ંસેલ્ફ કડતલેરેશન 
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૭. સમાપન 

 

વધ ુ પ્રમાણમા ં લોકો સારા અભ્યાસક્રમો તરફ વળી શકશે તથા ભારતના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની 

શવશવધ યોજનાઓ કાયાણન્વીત કરવા માટે આગામી વર્ોમા ંજયારે સમગ્ર શવશ્વની ૨૫%  યવુાન વસ્તી 

ભારતમા ંહશે ત્યારે દેશના આશથિક શવકાસ માટે જે માનવ શક્તતની જરૂર પડશે તે આવી યોજનાથી શસદ્ધ 

થશે તેવી આશા રાખી શકાય. 
 

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

સારંુ શશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા તરફ આગળ વધવાના સપનાને સાકાર કરી શકે તેમજ તેમની કારકકદી 

પ્રગશતના પથેં આગળ વધી શકે તેવી અભ્યથણના સાથે એજ્યકેુશન લોન પર વ્યાજ સબસીડી યોજના 

અમલમા ંમકુવામા ંઆવી છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


