
 
ઓન લાઇન અરજી કરવાની અગત્યની સચુનાઓ 

(૧)ભોજન સહાય યોજના 
 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 

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


 

➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 



 

 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

યોજનાન ું નામ : ભોજન સહાય 



 

• યોજનાનુાં સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો: 

બિનઅનામત વર્ગના વવદ્યાર્થીઓને સ્નાતક કક્ષાના મેડીકલ, ડેન્ટલ, ટેકનીકલ, પેરા મેડીકલમાું સરકારી/ અન દાવનત વસવાયના 
છાત્રાલયમાું રહી અભ્યાસ કરતાું વવદ્યાર્થીઓને ૧૦ માસ માટે માવસક રા.૧૨૦૦/- લેખે ભોજનિીલ સહાય મળવાપાત્ર ર્થશે. 

o કોઇપણ સમાજ /ટ્રસ્ટ /સુંસ્ર્થા દ્વારા સુંચાલીત કન્યા છાત્રાલયોમાું રહીને ધો. ૯થી૧૨ માાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને પણ ઉપર 
મ જિની ફુડિીલ સહાય મળવાપાત્ર ર્થશે. 
 

o આવક મયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૪.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી રહશેે. 
 

 

 
 
 

 
 

FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 
ભોજન સહાય 

 
(૧) ભોજન સહાય કયા કયા અભ્યાસિમનાાં નવદ્યાથીઓને મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :- સ્નાતક કિાનાાં (મેડીકલ, ડને્ટલ, ટેકનીકલ, પેરા ટેકનીકલ) જેવાાં અભ્યાસિમો કરતાાં નવદ્યાથીઓને 

મળવાપાત્ર છે. 
 (૨) નવદ્યાથીને ભોજન સહાય કેટલુાં મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :-  પ્રનત માસ ૧૨૦૦/- રૂ. લેખે ૧૦ માસના રૂ.૧૨,૦૦૦/- સહાય મળવાપાત્ર છે. 
(૩) નવદ્યાથીને ભોજન સહાય માટે કઇ પાવતી હોવી જરૂરી છે ?  
જવાબ :- છાત્રાલયમાાં ભોજન લબલ ભરતા હોવાની પાવતી. 
(૪) ભોજન સહાયમાાં કુટાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :- રૂ. ૪.૫૦ લાખથી ઓછી હોવી જોઇએ. 
(૫) ભોજનસહાયમાાં વાનષિક કેટલી સહાય મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :- રૂ.૧૨ હજાર. 
(૬) ભોજન સહાય માટે પ્રનત વષડ અરજી કરવાની હોય છે કે કેમ? 
જવાબ :- હા (દર વષે) 
(૭) છાત્રાલયને ગ્રાન્ટ મળતી હોય તો નવદ્યાથીને ભોજન સહાય મળવાપાત્ર છે કે કેમ? 
જવાબ :-  ના. 
(૮)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 
જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/ચીફ ઓફીસર 
(૯) લબનઅનામત વગડનો દાખલો કયાાંઅનધકારીઓ પાસેથી મેળવી શકાશે? 
જવાબ: તાલકુા નવકાસ અનધકારી(ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી(નવ.જા)/નાયબ નનયામક (નવ.જા)  
(૧૦) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 



જવાબ: ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ  
દસ્તાવેજો (સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે  
જજલ્લાના નાયબ નનયામક(નવ.જા)/જજલ્લા સમાજકલ્યાણ અનધકારીશ્રીને સહાયની તમામ અરજીઓ 
કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 
(૧૧) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
 
 
 
 

(૨) યોજનાન ું નામ : ટય શન સહાય (કોચીંર્ સહાય)  
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
 

➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 
નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

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


 
 

➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 



 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 

 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 



➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 



 
 

 
 
યોજનાનુાં સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો: 

• ટય શન સહાયની યોજનામાું શાળા / કોલેજમાું ભરેલ વશક્ષણ કે ટય શન ફી મળવાપાત્ર નર્થી. શાળા કોલેજ વસવાય િહાર વધારાન  
ટય શન લેવામાું આવે તે અન્વયેની રકમ સહાય તરીકે મળવા પાત્ર ર્થાય છે 

• બિનઅનામત વર્ગના વવદ્યાર્થીઓને ધોરણ-૧૦માું ૭૦ ટકા મેળવેલ હોય અને ધોરણ-૧૧,૧૨માું વવજ્ઞાનપ્રવાહમાું અભ્યાસ કરતાું 
હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓને પ્રવત વષગ વાવષિક રા.૧૫,૦૦૦/- ટય શન પ્રોત્સાહક સહાય આપવામાું આવશે. 

• કોઈપણ સમાજ/ટ્રસ્ટ/સેવાભાવી સુંસ્ર્થા દ્વ્રારા સુંચાલીત ટય શન/કોચીંર્ ક્લાસમાું અભ્યાસ કરતાું લાયકાત ધરાવતાું વવદ્યાર્થીઓને 
ઉપર મ જિની સહાય મળવા પાત્ર ર્થશે. 

• લાયકાતના ધોરણો : ધો-૧૦ માું ૭૦ ટકા કે તેર્થી વધ . 
આવક મયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૪.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી. 
 

 

FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 
 

 

ટયશુન સહાય (કોચીંગ  સહાય)  
 

(૧) ટયશુન સહાય કયા અભ્યાસિમનાાં નવદ્યાથીઓને મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :- ધો ૧૧ અને ૧૨ નવજ્ઞાન પ્રવાહના નવદ્યાથીઓને. 
(૨) ટયશુન સહાય મેળવવા માટે વધમુાાં વધુાં કેટલી ટકાવારી હોવી જરૂરી છે? 
જવાબ :- ધોરણ ૧૦માાં ૭૦% કે તેથી વધ ુહોવા જરૂરી છે. 
(૩) ટયશુન સહાયમાાં કેટલી કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા હોવી જરૂરી છે? 
જવાબ :- રૂ.૪.૫૦ લાખથી ઓછી. 
(૪) ટયશુન સહાયમાાં કેટલી રકમ મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :-  રૂ.૧૫૦૦૦/- 
(૫) ટયશુન સહાયમાાં કઇ પાવતી હોવી જરૂરી છે ?  
જવાબ :- જે તે ટયશુનમાાં ફી ભરતા હોવાની પાવતી હોવી જરૂરી છે.  
(૬) ટયશુન સહાયમાાં  જે-તે સાંસ્થા કાયડરત હોવાનો પરુાવો શુાં હોઇ શકે ? 
જવાબ :- જે તે ટયશુન લલાસીસ નો ર.જજ.નાં 
(૭) ટય શન સહાયમાું કયા કયા ડોક્ય મેન્ટસ ્હોવા જરરી છે? 
જવાિ :- વનયત નમનૂાની અરજી પત્રક, િાુંહધેરી પત્રક, બિનઅનામત વર્ગન ું પ્રમાણપત્ર, આવકન ું 

પ્રમાણપત્ર,રહઠેાણનો પરુાવો, આધાર કાડડની નકલ, સ્કલૂ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવેલ પત્ર (બોના ફાઇડ), 
એડમીશન લેટર, એલ.સી. ધો-૧૦ ની માકડશીટની નકલ, ટયશુન લલાસની ફી ની નવગત (પાવતી), બેંક 
પાસબકુ નકલ. 

(૮)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 



જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/ચીફ ઓફીસર 
(૯) લબનઅનામત વગડનો દાખલો કયાાં અનધકારીઓ પાસેથી મેળવી શકાશે? 
જવાબ: તાલકુા નવકાસ અનધકારી(ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી(નવ.જા)/નાયબ નનયામક (નવ.જા)  
 
(૧૦) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   
         દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે   
         જજલ્લાના નાયબનનયામક(નવ.જા)/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારીશ્રીને સહાયની તમામ અરજીઓ 
         કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાનારહશેે. 
(૧૧)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યોજનાન ું નામ : જી(JEE), ગ જકેટ(GUJCET), નીટ(NEET) પરીક્ષા માટેકોચીંર્ સહાય. 



 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

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


 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

 
 

યોજનાનુાં સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો: 
 

• બિનઅનામત વર્ગના ધોરણ-૧૨ના વવજ્ઞાનપ્રવાહના વવદ્યાર્થીઓને ધોરણ-૧૨ પછી મેડીકલ, એન્જીનીયરીંર્માું પ્રવેશ ની 

જરરી પરીક્ષાઓ જેવી કે જી(JEE),ગ જકેટ, નીટ,ની તૈયારી ના કોબચિંર્ માટે, 

• ધોરણ-૧૦માું ૭૦ ટકા કે તેર્થી વધારે હોય તેવા વવદ્યાર્થીઓને 

• ત્રણ વષગ કે તેર્થી વધ  અન ભવ ધરાવતી સુંસ્ર્થાઓમાું કોચીંર્ 

• વવદ્યાર્થીને વાવષિક રા.૨૦,૦૦૦ અર્થવા ખરેખર ફી એ િે પૈકી જે ઓછુ હોય તે કોબચિંર્ સહાય આપવામાું આવશે. 

• આવકમયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૪.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી.



FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 
• JEE, GUJCET, NEETકોચીંગસહાય 

(૧) કોચીંગ સહાય કયા અભ્યાસિમના નવદ્યાથીઓને મળવાપાત્ર છે? 

જવાબ :-  ધો-૧૨ સાયન્સના નવદ્યાથીઓને મળવાપાત્ર છે. 
(૨) કોચીંગ સહાયમાાં ધો-૧૦ માાં વધમુાાં વધ ુકેટલી ટકાવારી  હોવી જરૂરી છે? 
જવાબ :-  ૭૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ 
(૩) કોચીંગ સહાયમાાં કેટલા રૂનપયાની સહાય મળવાપાત્ર છે ? 
જવાબ :-  રૂ.૨૦,૦૦૦  
(૪) કોચીંગ સહાયમાાં કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-  રૂ.૪.૫૦ લાખથી ઓછી 
(૫) કોચીંગ સહાયમાાં કઇ ફી પાવતી હોવી જરૂરી છે? 
જવાબ :-  જી.એસ.ટી. નાંબર અથવા સાંસ્થાના રજીસ્રેશન નાંબર સાથેની પાવતી હોવી જોઇએ. 
(૬) કોચીંગ સહાયમાાં કયા કયા ડોક્યમેુન્ટસ ્જરૂરી છે ? 
જવાબ :- નનયત નમનૂાની અરજી પત્રક, બાાંહધેરી પત્રક, લબનઅનામત વગડનુાં પ્રમાણપત્ર, આવકનુાં પ્રમાણપત્ર, 

રહઠેાણનો પરુાવો, આધાર કાડડની નકલ, સ્કલૂ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવેલ પત્ર (બોના ફાઇડ), એલ.સી. ધો-
૧૦ ની માકડશીટની નકલ, ટયશુન લલાસની ફી ની નવગત (પાવતી), બેંક પાસબકુ નકલ, કોચીંગ લલાસ 
સમાજ/રસ્ટ/સાંસ્થા ૩ વષડ સાંચાલીત હોય તેવો રજીસ્રેશન નાંબર સાથેનો પરુાવો. ફી(પહોંચ)નો પરુાવો. 

(૭) કોચીંગ સહાયમાાં કઇ પહોંચ મકુવી જોઇએ? 
જવાબ :- જે-તે કોચીંગ લલાસ કરતા હોવાની ફી પાવતી મકુવી જોઇએ. 
(૮) ધો-૧૦ માાં પસડનટાઇલ રેન્ક ગણવી કે પસડનટેજ ગણવા? 
જવાબ :- પસડનટેજ ગણવામાાં આવશે. 
(૯) ગજુરાતમાાં ૧૦ વષડ અભ્યાસ કયાડનાાં પરુાવામાાં Domicile સટી માન્ય ગણવામાાં આવશે કે કેમ? 
જવાબ :- હા માન્ય ગણવામાાં આવશે. 
(૧૦)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 
જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/ચીફ ઓફીસર 
(૧૧) લબનઅનામત વગડનો દાખલો કયાાંઅનધકારીઓ પાસેથી મેળવી શકાશે? 
જવાબ: તાલકુા નવકાસ અનધકારી(ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી(નવ.જા)/નાયબ નનયામક (નવ.જા)  
(૧૨) ગજુરાતમાાં સ્થાયી ૧૦ વષડ અભ્યાસ કરેલ પરુાવામાાં એલ.સી. માન્ય ગણવામાાં આવશે કે કેમ? 
જવાબ :-  હા (માન્ય રહશેે) 
(૧૩) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   
         દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે   
         જજલ્લાના નાયબનનયામક(નવ.જા)/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારીશ્રીને  સહાયની તમામ અરજીઓ  
કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 
(૧૪)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
 



યોજનાનુાં નામ:-સ્પધાડત્મક પરીિા માટે તાલીમ સહાય 

➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 
ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

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


 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

 
 

યોજનાનુાં સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો: 
• બિન અનામત વર્ગના વવદ્યાર્થીઓને ય .પી.એસ.સી(U.P.S.C), જી.પી.એસ.સી (G.P.S.C.)વર્ગ-૧, વર્ગ-૨ અને વર્ગ-૩, ર્ૌણ 

સેવા પસુંદર્ી મુંડળ,પુંચાયત સેવા પસુંદર્ી મુંડળતર્થા ભારત સરકારના રેલ્વે, િેંકો વરે્રેમાું ર્થતી ભરતી પરીક્ષાઓ માટે 

માન્યતા/પસુંદ કરેલ સુંસ્ર્થાઓમાું અભ્યાસ કરતાું તાલીમાર્થીઓને તાલીમાર્થી દીઠ રા.૨૦,૦૦૦ અર્થવા ખરેખર ચ કવવાની 

ર્થતી ફી એ િે માુંર્થી જેઓછુ હોય તે સહાય તરીકે મળવાપાત્ર ર્થશે. 
 

• લાયકાતના ધોરણો : ધો-૧૨ માું ૬૦ ટકા કે તેર્થી વધ . 

• આવકમયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૪.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી 
 

• FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 
• સ્પધાડત્મક પરીિા માટે તાલીમ સહાય 

 
(૧) સ્પધાડત્મક પરીિામાાં કયા કયા કોષડનો સમાવેશ થાય છે? 
જવાબ :- UPSC, GPSC, વગડ-૧, વગડ-૨ અને વગડ-૩ નો તેમજ બેંક ય.ુપી.એસ.સી. ગૌણ સેવા પસાંદગી      માંડળ, 
વગેરેનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. 
(૨) લાયકાત ધોરણ કેટલુાં હોવુાં જોઇએ? 



જવાબ :-  ૧૨ પાસ તથા ૬૦ ટકા કે તેથી વધ ુહોવુાં જોઇએ. 
(૩) કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-  રૂ.૪.૫૦ લાખ હોવી જોઇએ. 
(૪) સ્પધાડત્મક પરીિા માટે કેટલી  સહાય મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :- રૂ.૨૦,૦૦૦/- 
(૫) સાંસ્થા રસ્ટ કેટલા વષડ જુની હોવી જોઇએ? 
જવાબ :- ૩ વષડ 
(૬) સ્પધાડત્મક પરીિામાાં કયા કયા ડોક્યમેુન્ટસ ્હોવા જરૂરી છે? 
જવાબ :-  નનયત નમનૂાની અરજી પત્રક, બાાંહધેરી પત્રક, લબનઅનામત વગડનુાં પ્રમાણપત્ર, આવકનુાં          
પ્રમાણપત્ર, રહઠેાણનો પરુાવો, આધાર કાડડની નકલ, સ્કલૂ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવેલ પત્ર (બોના ફાઇડ), એડમીશન 
લેટર, એલ.સી.ધો-૧૦ ની માકડશીટની નકલ, સાંસ્થાનો ફી નો પરુાવો, બેંક પાસબકુ નકલ, ૧૦/૧૨ સ્નાતકની માકડશીટ. 
(૭) લલાસ રજીસ્રેડ હોવા જોઇએ કે કેમ? 
જવાબ :-   હા (રજી. નાં અથવા જી.એસ.ટી નાંબર અથવા સી.આઇ.એન નાં). 
(૮) જે-તે નવદ્યાથીનુાં રહઠેાણ જે-તે જજલ્લામાાં હોય અને અભ્યાસ કોઇ બીજા જજલ્લામાાં કરતા હોય તો તેમને   સહાય 
મળવાપાત્ર હોઇ શકે કે કેમ? 
જવાબ :-  હા. (સહાય મળવાપાત્ર છે) 
(૯) નવદ્યાથી પોતાની પસાંદગીના લલાસમાાં અભ્યાસ કરતો હોય તો તેને સહાય મળવાપાત્ર છે કે કેમ? 
જવાબ :-  હા. (મળવાપાત્ર છે). 
(૧૦)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 
જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/ચીફ ઓફીસર 
(૧૧) લબનઅનામત વગડનો દાખલો કયાાંઅનધકારીઓ પાસેથી મેળવી શકાશે? 
જવાબ: તાલકુા નવકાસ અનધકારી(ટી.ડી.ઓ)/મામલતદાર/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી(નવ.જા)/નાયબ નનયામક (નવ.જા) 
(૧૨) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ 

દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા 
હોય તે જજલ્લાના નાયબનનયામક(નવ.જા)/જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારીશ્રીને સહાયની તમામ 
અરજીઓ કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ  મોલલવાના રહશેે. 

(૧૩)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
 
 
 
 

યોજનાનુાં નામ :-શૈિલણક અભ્યાસ નધરાણ યોજના 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

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


 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 



 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

 
 
યોજનાનુાં સ્વરૂપ/લોન સહાયના ધોરણો: 

રાજ્યમાું ચાલતા મેડીકલ, ડેન્ટલના સ્વવનભગર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો વ્યવસાવયક અભ્યાસક્રમો, ઇજનેરી, ટેકનોલોજી,ફામગસી, આર્કિટેકચર, 

આય ગવેર્દક, હોમીયોપેર્થી, ર્ફઝીયોરે્થરાપી, વેટરનરી વર્ેરે સ્વવનભગર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો,નવસિંર્ (સ્નાતક કક્ષા) નાું વર્ેરે અભ્યાસક્રમો માટે (હાયર 
એજ્ય કેશન જેવા કે િીિીએ,િીકોમ,િીએસી,િીએ વવર્ેરેવસવાય,) સમગ્ર અભ્યાસક્રમની ક લ ટય શન ફી અર્થવા રા.૧૦.૦૦ લાખ તે િે પૈકી જે ઓછુું હોય 
તે પ્રમાણેની લોન ૪ ટકાના સાદા વ્યાજે વનર્મ તરફર્થી આપવામાું આવશે. 

 
 

શૈિલણક યોજનાઓ માટેનાાં પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ 

• અરજદાર બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઈએ. 
• ગ જરાત રાજયની કોઇપણ શાળામાુંર્થી ધોરણ-૧૨ માું ૬૦ ટકા કે તેર્થી વધ  સારે્થ પાસ કરેલ હોવ ું જોઇએ. 
• જે તે અભ્યાસક્રમના સિુંવધત કાઉન્ન્સલની માન્યતા પ્રાપ્ત હોઇ તેવા અભ્યાસક્રમ માટે લોન મળવા પાત્ર ર્થશે. 
• અરજદાર ગ જરાતના હોવા જોઇએ અને બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઇએ. 
• સુંિવધત અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ મેળવ્યા અંરે્નો પ રાવો રજ  કરવાનો રહશેે. 
• વધરાણનો વ્યાજ દર વાવષિક ૪ ટકા સાદ ું વ્યાજ રહશેે. પ્રવત વષગ જેટલ  વધરાણ આપવામાું આવશે. તે મ જિ જ સાદ  વ્યાજ ર્ણવામાું આવશે. 
• વવધવા અને અનાર્થ લાભાર્થીને અરજદારને અગ્રીમતા આપવાની રહશેે. 
• અભ્યાસ વચ્ચેર્થી છોડી દેનાર કે વનવિત સમય મયાગદામાું ડીગ્રી ન મેળવી શકનારની લોન એક સારે્થ વસ લ કરવાને પાત્ર ર્થશે તેમજ વ્યાજ  
સહાય મળવાપાત્ર રહશેે નહી. 
• રાજ્યની શૈક્ષબણક યોજનાઓ માટે ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા ૬.૦૦ લાખ રેહશેે. 
 

 

લોન માટેનાાં જામીન / દસ્તાવેજ: 



• સમગ્ર કોષગની લોનની ક લ રકમ રા.૭.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોય તો તેમણે કોઈ વમલ્ક્ત ર્ીરો(મોર્ેજ) કરવાની રહશેે નહીં ફક્ત િે સધ્ધર 
જામીનન ું જામીન ખત રજૂ કરવાન ું રહશેે. 

• સમગ્ર કોષગની લોનની ક લ રકમ રા.૭.૫૦ લાખ કરતાું વધારે હોય તો તે ક લ રકમ જેટલી રકમની પોતાની અર્થવા અન્ય કોઇ સર્ા સિુંધીની 
સ્ર્થાવર વમલ્કત વનર્મની તરફેણમાું ર્ીરો કરવાની રહશેે. 

• દરેક લોન લેનારે વનર્મની તરફેણમાું સહી કરેલા પાુંચ બ્લેન્ક(BLANK) ચેક આપવાના રહશેે. 
 

 

લોનની પરત ચકુવણી: 
• રા.૫.૦૦ લાખ સ ધીની ક લ લોનના ર્કસ્સામાું અભ્યાસ પ રો કયાગના ૧ વષગ િાદ ૫ (પાુંચ) વષગમાું એક સરખા માવસક હપ્તામાું લોનની રકમ  
વ્યાજ સરે્થ ભરવાની રહશેે. 
• રા.૫.૦૦ લાખર્થી વધ ની લોનના ર્કસ્સામાું અભ્યાસ પ રો કયાગના ૧ વષગ િાદ ૬(છ) વષગમાું એક સરખા માવસક હપ્તામાું લોનની રકમ વ્યાજ  
સારે્થ ભરવાની રહશેે. 
• ભરપાઇ ર્થતી લોનના નાણાું પ્રર્થમ વ્યાજ પેટે જમા લેવામાું આવશે. 
• લોન લેનાર વનવિત સમય મયાગદા પહલેા પણ લોનની પરત ચ કવણી કરી શકાશે. 
 

 

વ્યાજનો દર :-વાવષિક ૪ ટકા લેખે સાદુવ્યાજ 

• FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 

 શૈિલણક અભ્યાસ નધરાણ યોજના 
 
(૧) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનાનો લાભ કયા પ્રવાહના નવધ્યાથીઓ લઇ શકે છે?  

જવાબ :- નવજ્ઞાન પ્રવાહના નવદ્યાથીઓ.  
(૨) શૈિલણક અભ્યાસ યોજના માટે ટકાવારીની પાત્રતા કેટલી હોવી જોઇએ ?  

જવાબ :- ધોરણ ૧૨ નવજ્ઞાન પ્રવાહમાાં ૬૦ ટકા કે તેથી વધ.ુ  
(૩) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનામાાં કયા અભ્યાસિમો માટે લોન આપી શકાય ?  

જવાબ :- મેડીકલ, ડને્ટલ, (સ્નાતક), ઇજનેરી, ટેકનોલોજીકલ, ફામડસી, આર્કિટેલચર, આયવેુર્દક, હોનમયોપેથી, 
ર્ફઝીયોથેરાપી, વેટેનરી નનસિગ જેવા સ્વ-નનભડર સ્નાતક કિાના તેમજ IIM, IIT, NID, NIFT, IRMA, 
TISS અભ્યાસિમો માટે લોન મળવાપાત્ર છે. 

(૪) શૈિલણક અભ્યાસ લોન યોજના હઠેળ કેટલ ુનધરાણ મળવાપાત્ર છે ? 
જવાબ :- રૂ.૧૦ લાખ કે થયેલ ખચડ પૈકી જે ઓછુ હોય તે મજુબનુાં નધરાણ.  

(૫) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનામાાં કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ ?  
જવાબ :- રૂ.૬ લાખ વાનષિકથી ઓછી 

(૬) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કયા કયા ડોક્યમેુન્ટ્સની જરૂરીયાત રહ ેછે? 
જવાબ :-નનયત નમનૂાની અરજીપત્રક,બાાંહધેરી પત્રક,લબન અનામત વગડનુાં પ્રમાણપત્ર, આવલનુાં પ્રમાણપત્ર, 

આધાર કાડડની નકલ., શાળા છોડયાનો દાખલો તેમજ ધોરણ ૧૦/૧૨ ની માલશીટની નકલ, ધોરણ ૧૨ 
અને તે પછીનાાં સ્નાતક અભ્યાસની માલશીટની નકલ, પ્રનત વષડ ભરવાની થતી ફી નો 
પરુાવો,નપતા/વાલીની નમલકતનાાં વેલ્યએુશન સટી અને નમલકતના આધારો,નપતા/વાલીની નમલકત 
ગીરો (મોગેજ),બોજાનોંધ કરવાની સાંમનતપત્ર, અરજદારના બેંક પાસબકુનાાં પ્રથમ પાનાની નકલ. 

(૭) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનામાાં કુમાર/કન્યાઓમાાં વ્યાજનો દર કેટલો રાખવામાાં આવેલ છે ?  
જવાબ :-  કુમારમાાં ૪ ટકા અને કન્યાઓમાાં ૩.૫ ટકા (સાદુ વ્યાજ). 



(૮) શૈિલણક અભ્યાસ યોજનામાાં લોન વ્યાજ સાથે ક્યારે ભરવાની રહશેે ? 
જવાબ :- નવદ્યાથીના અભ્યાસ પણુડ થયાના ૧ વષડ બાદ. 

(૯)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 
જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ) અને મામલતદાર 
(૧૦) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   

 દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા  
હોય તે જજલ્લાના જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓને  લોનની તમામ અરજીઓ કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 

(૧૧)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

 
 

 
 
 
 
 

 

  



યોજનાનુાં નામ :-નવદેશ અભ્યાસ લોન 

 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

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


➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો: 
ધોરણ-૧૨ પછીફકત M.B.B.S માટે, ર્ડપ્લોમા પછી ડીગ્રીમાટે,સ્નાતક પછી અન સ્નાતક માટે, અને ર્રસચગ જેવા ટેકવનકલ, પેરામેડીકલ, 

પ્રોફેશનલ વરે્રે જેવા કોઇપણ પ્રકારના વવદેશમાું ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે બિન અનામત વર્ગના વવદ્યાર્થીઓ માટે ક લ ર.૧૫..૦૦ લાખની વવદેશ અભ્યાસ 
લોન વનર્મ તરફર્થી આપવામાું આવશે. 
 

લાયકાતના ધોરણો :-ધો-૧૨ માું ૬૦ ટકા કે તરે્થી વધ . 
વ્યાજનો દર :-વાવષિક ૪ ટકા લેખ ેસાદ  વ્યાજ. 
આવક મયાડદા :-ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૬.૦૦ લાખ કેતેર્થી ઓછી. 
 

લોન માટેનાાં જામીન / દસ્તાવેજ: 
• સમગ્ર કોષગની લોનની ક લ રકમ રા.૭.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોય તો તેટલી રકમ ભરી શકે તેવા િે સધ્ધર જામીનન ું જામીન ખત રજૂ કરવાન ું રહશેે. 

• સમગ્ર કોષગની લોનની ક લ રકમ રા.૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હોય તો તે ક લ રકમ જેટલી રકમની પોતાની અર્થવા અન્ય કોઇ સર્ા સિુંધીની સ્ર્થાવર 
વમલ્કત વનર્મની તરફેણમાું ર્ીરો કરવાની રહશેે. 

• દરેક લોન લેનારે વનર્મની તરફેણમાું સહી કરેલા પાુંચબ્લેન્ક(BLANK)ચેક આપવાના રહશેે. 

લોનની પરત ચકુવણી: 
• રા.૫.૦૦ લાખ સ ધીની ક લ લોનના ર્કસ્સામાું અભ્યાસ પ રો કયાગના ૧ વષગ િાદ ૫ (પાુંચ) વષગમાું એક સરખા માવસક હપ્તામાું ભરવાના રહશેે. 

• રા.૫.૦૦ લાખર્થી વધ ની લોનના ર્કસ્સામાું અભ્યાસ પ રો કયાગના ૧ વષગ િાદ ૬(છ) વષગમાું એક સરખા માવસક હપ્તામાું ભરવાના રહશેે. 

• ભરપાઇ ર્થતી લોનના નાણાું પ્રર્થમ વ્યાજ પેટે જમા લેવાનાું રેહશેે. 

• લોન લેનાર વનવિત સમય મયાગદા પહલેા પણ લોનની પરત ચ કવણી કરી શકાશે 

 



• FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 
નવદેશ અભ્યાસ લોન યોજના 

 
(૧) નવદેશ અભ્યાસ લોન યોજનાની અરજી કરવા માટે કયા ક્યા જરૂરી ડોક્યમેુન્ટ્સની જરૂરીયાત રહ ેછે ? 
જવાબ :- નનયત નમનૂાની અરજીપત્રક,બાાંહધેરી પત્રક,લબન અનામત વગડનુાં પ્રમાણપત્ર,આવલનુાં પ્રમાણપત્ર, આધાર 

કાડડની નકલ, શાળા છોડયાનો દાખલો તેમજ ધોરણ ૧૦/૧૨ ની માલશીટની નકલ,ધોરણ ૧૨ અને તે 
પછીનાાં સ્નાતક અભ્યાસની માલશીટની નકલ,નવદેશની યનુનવસીટીનો એડનમશન લેટર,પ્રનત વષડ ભરવાની 
થતી ફી નો પરુાવો,પાસપોટડની નકલ,નવઝાની નકલ (જો મેળવેલ હોય તો) નપતા/વાલીની નમલકતનાાં 
વેલ્યએુશન સટીઅને નમલકતના આધારો,નપતા/વાલીની નમલકત ગીરો (મોગેજ) કરવાની 
સાંમનતપત્ર,અરજદારના બેંક પાસબકુનાાં પ્રથમ પાનાની નકલ.  

(૨) નવદેશ અભ્યાસ લોન યોજનામાાં કયા કયા અભ્યાસિમનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે? 
જવાબ :- ધો-૧૨ પછી એમ.બી.બી.એસ,ભારત માાંથી સ્નાતક કયાડ પછી અનસુ્નાતક માટે ર્રસચડ જેવા ટેકનીકલ,પેરા 

મેર્ડકલ,પ્રોફેશનલ,ર્ડપ્લોમા ર્ડગ્રી પછીના ઉચ્ચ અભ્યાસિમનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છે. 
(૩) નવદેશ અભ્યાસ માટે કેટલી લોન મળવાપાત્ર છે ? 
જવાબ :- વધમુાાં વધ ુરૂ.૧૫ લાખ કે ખરેખર થયેલ ખચડ પૈકી જે ઓછુ હોય તે મજુબની. 
(૪) નવદેશ અભ્યાસ લોન યોજના માટે કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ ? 
જવાબ :- વાનષિક રૂ.૬ લાખ થી ઓછી. 
(૫) નવદેશ અભ્યાસ લોન યોજના માટે વ્યાજ દર કેટલો રાખવામાાં આવેલ છે ? 
જવાબ :- ૪ ટકા (સાદુ વ્યાજ ).  
(૬) નવદેશ ગયા પછી નવદ્યાથીને લોન મળવાપાત્ર છે કે કેમ ? 
જવાબ :- હા.  
(૭) નવદેશ અભ્યાસ માટે નવદ્યાથીને રૂ.૧૫ લાખથી વધ ુલોન મળવાપાત્ર છે કે કેમ ? 
જવાબ :- ના.  
(૮) નવદેશ અભ્યાસની લોન વ્યાજ સાથે ક્યારે ભરવાની થાય છે ? 
જવાબ :- અભ્યાસ પણુડ થયાના ૧ વષડ બાદ (માનસક હપ્તામાાં ).  
(૯) નવદેશ અભ્યાસ લોનનાાં દસ્તાવેજમાાં કઇ કઇ બાબતો ધ્યાને લેવામાાં આવશે ? 
જવાબ :- રૂ.૭.૫૦ લાખ સધુીની લોન લેવાની હોય તો પર્રનશષ્ટ ૧,૨ મજુબ બોજાનોંધ કરવાની રહશેે અને રૂ.૭.૫૦ 

લાખથી વધ ુ લોન લેવાની હોય તો (પર્રનશષ્ટ ૩ નપતા/વાલીની નમલકત મોગેજ (લગરોખત) કરવાની 
રહશેે.તેમજ વેલ્યએુશન સટી આપવાનુાં રહશેે. 

(૧૦)  આવકનો દાખલો કયા અનધકારીનો માન્ય ગણવામાાં આવશે? 
જવાબ :- તાલકુા નવકાસ અનધકારી (ટી.ડી.ઓ) અને મામલતદાર 
(૧૦) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   

 દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા  
હોય તે જજલ્લાના જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓને લોનની તમામ અરજીઓ કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 

(૧૧)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 



યોજનાન ું નામ : સ્વરોજર્ારલક્ષી વાહનની યોજનાઓ. 
 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

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


➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 

યોજનાનુાં સ્વરૂપ/લોનસહાયના ધોરણો: 
• રીક્ષા, લોડીંર્ રીક્ષા, મારતીઇકો, જીપ-ટેક્ષી વરે્રેસ્વરોજર્ારલક્ષી વાહનોમાટે ઓનરોડ ય વનટ કોસ્ટ. 
• વ્યવસાય કે કરીયાણાની દ કાન, મેડીકલસ્ટોર , રેડીમેડ ર્ારમેન્ટ સ્ટોર,બ કસ્ટોર વરે્રે કોઇપણ સ્વરોજર્ારલક્ષી વ્યવસાય માટે 

રા.૧૦.૦૦ લાખ સ ધી અર્થવા ખરેખરર્થનાર ખચગ એ િે પૈકી જે ઓછુું હોય તે લોન પેટે વનર્મ તરફર્થી આપવામાું આવશે. 
o ઉપરોકત ક્ર્મ ૧ અને ૨ ની યોજના માટે લોન વાવષિક ૫ ટકા ના સાદા વ્યાજે મળવાપાત્રર્થશે. મર્હલાઓ માટે ૪ ટકાના સાદા 

વ્યાજે લોન મળવા પાત્ર ર્થશે. 
• ટ્રાન્સપોટગ , લોજીસ્ટીક, ટ્રાવેલસગ, ફુડ કોટગ  વરે્રે વ્યવસાય માટે વાહન જરરી સ્ટ્રક્ચર સર્હત મેળવવા માટે િેંક માુંર્થી ર.c લાખની 

લીધેલ લોન ઉપર ૫ ટકા વ્યાજ સહાય મળવા પાત્ર ર્થશે. 
સ્વરોજગારલિી યોજનાઓ માટેના નધરાણના માપદાંડ 

• વાહન માટેની લોનની યોજનામાું અરજદાર પાસે પાક ું લાયસન્સ હોવ ું જોઇએ. 
• મેળવેલ વાહન વનર્મ તરફે ર્ીરો (હાઇપોર્થીકેશન) કરવાન ું રહશેે. 
• વાહન મેળવ્યાના ત્રણ માસ પછી પાુંચ વષગના એક સરખા માવસક હપ્તામાું લોન ભરવાની રહશેે. 
• નાના વ્યવસાય લોન મેળવ્યાના ત્રણ માસમાું શર કરવાનો રહશેે તર્થા વ્યવસાય શર કયાગ િાદ ત્રણ માસ પછી પાુંચ વષગના એક 

સરખા માવસક હપ્તામાું લોનની વસ લાત કરવામાું આવશે. 
• લોનની ક લ રકમ ર. ૭.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોય તો તેટલી રકમ ભરી શકે તેવા િે સધ્ધર જામીનન ું જામીન ખત રજ  કરવાન ું 

રહશેે. 
• લોનની ક લ રકમ ર. ૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હોય તો તે ક લ રકમ જેટલી રકમની પોતાની અર્થવા અન્ય કોઇ સર્ા સિુંધીની 

સ્ર્થાવર વમલ્કત વનર્મની તરફેણમાું ર્ીરો કરવાની રહશેે. 
• દરેક લોન લેનારે વનર્મની તરફેણમાું સહી કરેલા પાુંચ બ્લેન્ક ચેક આપવાના રહશેે. 

 

 

 



સ્વરોજગારલિી તમામ યોજનામાાં નીચે મજુબની પાત્રતા પણ રહશેે. 
• અરજદાર ગ જરાતના વતની હોવા જોઇએ અને બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઇએ. 
• અરજદારની ઉંમર ૧૮ વષગ ર્થી ૫૦ વષગ સ ધીની હોવી જોઇએ. 

• વધરાણનો વ્યાજ દર વાવષિક ૫ ટકા સાદા વ્યાજ અને મર્હલાઓ માટે ૪ ટકા રહશેે. પ્રવત વષગ જેટલ  વધરાણ આપવામાું આવશે. તે 
મ જિ જ સાદ  વ્યાજ ર્ણવામાું આવશે. 

વ્યાજનો દર : ક્ર્મ ૧ અને ૨ માટે વાવષિક ૫ ટકા લેખે સાદ  વ્યાજ અને મર્હલાઓ માટે ૪ ટકા રહશેે. 
આવક મયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૬.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

સ્વરોજગારલિી યોજનાઓ ( નાના પાયાના વ્યવસાય ) 
➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 

ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

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


➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 
 
 

 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 



 

 
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 
 



 
 
યોજનાનુાં સ્વરૂપ/લોનસહાયના ધોરણો:- 

• રીક્ષા, લોડીંર્ રીક્ષા, મારતીઇકો, જીપ-ટેક્ષી વરે્રેસ્વરોજર્ારલક્ષી વાહનોમાટે ઓનરોડ ય વનટ કોસ્ટ. 
• વ્યવસાય કે કરીયાણાની દ કાન, મેડીકલસ્ટોર , રેડીમેડ ર્ારમેન્ટ સ્ટોર,બ કસ્ટોર વરે્રે કોઇપણ સ્વરોજર્ારલક્ષી વ્યવસાય માટે 

રા.૧૦.૦૦ લાખ સ ધી અર્થવા ખરેખરર્થનાર ખચગ એ િે પૈકી જે ઓછુું હોય તે લોન પેટે વનર્મ તરફર્થી આપવામાું આવશે. 
o ઉપરોકત ક્ર્મ ૧ અને ૨ ની યોજના માટે લોન વાવષિક ૫ ટકા ના સાદા વ્યાજે મળવાપાત્રર્થશે. મર્હલાઓ માટે ૪ ટકાના સાદા 

વ્યાજે લોન મળવા પાત્ર ર્થશે. 
• ટ્રાન્સપોટગ , લોજીસ્ટીક, ટ્રાવેલસગ, ફુડ કોટગ  વરે્રે વ્યવસાય માટે વાહન જરરી સ્ટ્રક્ચર સર્હત મેળવવા માટે િેંક માુંર્થી ર. ૬.૦૦ 

લાખની લીધેલ લોન ઉપર ૫ ટકા વ્યાજ સહાય મળવા પાત્ર ર્થશે. 
સ્વરોજગારલિી યોજનાઓ માટેના નધરાણના માપદાંડ 

• વાહન માટેની લોનની યોજનામાું અરજદાર પાસે પાક ું લાયસન્સ હોવ ું જોઇએ. 
• મેળવેલ વાહન વનર્મ તરફે ર્ીરો (હાઇપોર્થીકેશન) કરવાન ું રહશેે. 
• વાહન મેળવ્યાના ત્રણ માસ પછી પાુંચ વષગના એક સરખા માવસક હપ્તામાું લોન ભરવાની રહશેે. 
• નાના વ્યવસાય લોન મેળવ્યાના ત્રણ માસમાું શર કરવાનો રહશેે તર્થા વ્યવસાય શર કયાગ િાદ ત્રણ માસ પછી પાુંચ વષગના એક 

સરખા માવસક હપ્તામાું લોનની વસ લાત કરવામાું આવશે. 
• લોનની ક લ રકમ ર. ૭.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી હોય તો તેટલી રકમ ભરી શકે તેવા િે સધ્ધર જામીનન ું જામીન ખત રજ  કરવાન ું 

રહશેે. 
• લોનની ક લ રકમ ર. ૭.૫૦ લાખ કરતા વધતી હોય તો તે ક લ રકમ જેટલી રકમની પોતાની અર્થવા અન્ય કોઇ સર્ા સિુંધીની 

સ્ર્થાવર વમલ્કત વનર્મની તરફેણમાું ર્ીરો કરવાની રહશેે. 
• દરેક લોન લેનારે વનર્મની તરફેણમાું સહી કરેલા પાુંચ બ્લેન્ક ચેક આપવાના રહશેે. 

સ્વરોજગારલિી તમામ યોજનામાાં નીચે મજુબની પાત્રતા પણ રહશેે. 
• અરજદાર ગ જરાતના વતની હોવા જોઇએ અને બિન અનામત વર્ગના હોવા જોઇએ. 
• અરજદારની ઉંમર ૧૮ વષગ ર્થી ૫૦ વષગ સ ધીની હોવી જોઇએ. 
• વધરાણનો વ્યાજ દર વાવષિક ૫ ટકા સાદા વ્યાજ અને મર્હલાઓ માટે ૪ ટકા રહશેે. પ્રવત વષગ જેટલ  વધરાણ આપવામાું આવશે. તે 

મ જિ જ સાદ  વ્યાજ ર્ણવામાું આવશે. 
 



વ્યાજનો દર : ક્ર્મ ૧ અને ૨ માટે વાવષિક ૫ ટકા લેખે સાદ  વ્યાજ અને મર્હલાઓ માટે ૪ ટકા રહશેે. 
આવક મયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૬.૦૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી 

• FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 

સ્વરોજગારલિી લોન યોજના 
(૧) સ્વ-રોજગારી યોજના લોન સહાયના ધોરણો કયા કયા હોય છે? 
જવાબ :-  રીિા, લોર્ડિંગ, મારૂતી, ઇકો,જીપ, ટેિી વગેરે. 
(૨) સ્વ-રોજગાર યોજના લોન વ્યવસાય સહાય ના ધોરણો કયા કયા છે? 
જવાબ :-   કર્રયાણાની દુકાન, મેર્ડકલ સ્ટોર, રેર્ડમેડ ગારમેન્ટ સ્ટોર, બકુ સ્ટોર વગેરે. 
(૩) નનગમ તરફથી સ્વરોજગાર લિી વ્યવસાય માટે કેટલી રકમ મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :-   રૂ.૧૦ લાખ  અથવા થનાર ખચડમાાં બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળવાપાત્ર રહશેે. 
(૪) સાધન અને વ્યવસાયમાાં વ્યાજનો દર પરુુષો અને સ્ત્રીઓ માટે કેટલો નક્કી કરેલ છે? 
જવાબ :-   પરુુષોને વાનષિક ૫ ટકા  સાદા વ્યાજે લોન જ્યારે સ્ત્રીઓને ૪ ટકા સાદા વ્યાજે લોન મળવાપાત્ર થશે. 
(૫) સ્વરોજગારલિી યોજનામાાં વાહન માટેનાાં માપદાંડ કયા કયા હોય છે? 
જવાબ :- પાકુાં લાયસન્સ (અરજદારનુાં),રજીસ્રેશન (વાહનનુાં),મેળવેલ વાહન નનગમની તરફેણમાાં ગીરો 

(હાઇપોથીકેશન) કરવાનુાં રહશેે,સાધન મળ્યા પછી ત્રણ માાંસ પછી પાાંચ વષડના એક સરખા માનસક 
હપ્તામાાં લોન ભરવાની રહશેે.લોનની રકમ ૭.૫૦ લાખ કે તેથી ઓછી હોય જામીન ખત રજૂ કરવાનુાં 
રહશેે. 

(૬) અરજદારની ઉંમર કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-   ૧૮ વષડથી ૫૦ વષડ સધુીની. 
(૭) કુટુાંબની વાનષિક આવક મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-   રૂ.૬ લાખ  
(૮) વધારે લોન જોઇતી હોય તો શુાં કરવુાં જોઇએ? 
જવાબ :-   નનયત કરેલ ઠરાવ મજુબ મળવાપાત્ર નથી. 
(૯) હપ્તા પરત ભરવાની પ્રોસેસ શુાં હોય છે? 
જવાબ :-   નનગમ તરફથી નક્કી કરવામાાં આવેલ બેંક માાં હ્પપ્તો ભરવાનો રહશેે. 
(૧૦) સ્વ-રોજગારની યોજનામાાં કયા કયા ડોક્યમેુન્ટસ ્જરૂરી છે ? 
જવાબ :-   સ્વ-રોજગારની નનયત નમનૂાની અરજી પત્રક, બાાંહધેરી પત્રક, લબનઅનામત વગડનુાં પ્રમાણપત્ર, આવકનુાં 

પ્રમાણપત્ર, રહઠેાણનો પરુાવો, આધાર કાડડની નકલ, ઉંમરનો પરુાવો,શૈિણીક લાયકાત, એલ.સી.  
લાયસન્સની નકલ/વાહન ચલાવવાનુાં લાયસન્સ/બેઝ, ધાંધાને અનરુૂપ કોટેશન, ધાંધાને અનરુૂપ અનભુવ, 
વેલ્યએુશન શટી,બેંક પાસબકુ નકલ. 

(૧૧) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   

 દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા  
હોય તે જજલ્લાના જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓને લોનની તમામ અરજીઓ કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 

(૧૨)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 

 



યોજનાન ું નામ:-સ્નાતક તિીિ,વકીલ, ટેકનીકલ સ્નાતક માટે વ્યાજ સહાય 

➢ સૌ પ્રથમ નનગમની વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.inખોલવાની રહશેે. જેથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં SCHEME ના મેન ુપર 
ક્લલક કરી આપ જે યોજના માટે અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તે યોજના પર ક્લલક કરવી. 
 

 
➢ જેથી આપના દ્વ્રારા પસાંદ કરેલ યોજનાનુાં સ્વરૂપ / લોન સહાયના ધોરણો, પાત્રતા અને નધરાણના માપદાંડ અને જરૂરી દસ્તાવેજની 

નવગત દેખાશે જે આપે અચકુ વાાંચી લેવાની રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. Apply Now પર 
ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબ સ્કીન દેખાશે. જેમાાં આપ પ્રથમ વખત અરજી કરતા હોય તો નીચે જણાવ્યા મજુબ New User(Register)? 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 

➢  
 

➢ New Register પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનુાં Email ID , બીજા ખાનામાાં Mobile No., 

ત્રીજા ખાનામાાં Password અને ચોથા ખાનામાાં Confirm Password લખી Submit પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. જેથી આપનુાં રજીસ્રેશન 
Successful થઇ ગયેલ છે તેવો મેસેજ દેખાશે. ત્યાર બાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 

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


 
 

➢ Already Register Click Here for Login? પર ક્લલક કરતાાં નીચે મજુબની સ્સ્કન દેખાશે. જેમાાં પ્રથમ ખાનામાાં આપનો મોબાઇલ 
નાંબર અને બીજા ખાનામાાં આપે રજીસ્રેશન સમયે રાખેલ પાસવડડ અને ત્રીજા ખાનામાાં બાજુમાાં આપેલ Captcha નાખી Login પર 
ક્લલક કરવાની રહશેે. 
 

 
 
 

 

➢ Login પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્િન દેખાશે.જેમાાં આપ જે યોજનામાાં અરજી કરવા ઇચ્છતા હોય તેની સામે આપેલ Apply 
Now ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
 



 
 
 

➢ Apply Now પર ક્લલક કરવાથી જે તે યોજનાનુાં ફોમડ ખલુી જશે. જેમાાં માગ્યા મજુબની તમામ નવગતો ભરી Save and Upload Photo 
& Signature પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 

➢ Save and Upload Photo & Signature પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્સ્કન ખલુશે. જેમાાં Upload Photo પર ક્લલક કરી આપનો 
ફોટો કોમ્પટુરમાાં જે જગ્યાએ હોય ત્યાાંથી સેલલલટ કરવાથી આપનો ફોટો અપલોડ થઇ જશે તે રીતે Upload Signature પર ક્લલક કરી 
સહી પણ અપલોડ કરવાની રહશેે.ત્યાર બાદ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 

 
 

➢ Save photo and Signature & Upload Document પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જેથી આપે જે જે ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ કરવાના થાય છે 
તેન ુલીસ્ટ જોવા મળશે. જેની સામે Choose File પર ક્લલક કરી આપના કોમ્પટુરમાાં રહલે જે તે ડોક્યમેુન્ટની ફાઇલ નસલેલટ કરવાથી 
ડોક્યમેુન્ટ અપ્લોડ થઇ જશે. આ રીતે તમામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી નીચે આપેલ Save પર ક્લલક કરવાની રહશેે. 



 
  
 

 
 

➢ Save પર ક્લલક કરવાથી નીચે મજુબની સ્કીન દેખાશે. જેમાાં તમે અરજી કરતી સમયે જે નવગતો ભરેલ હશે તે દેખાશે. જે બરાબર ચેક 
કરી લેવાની રહશેે. જો નવગતો યોગ્ય જણાયતો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લલક કરવાની રહશેે. જે તમારી અરજી કન્ફમડ 
થઇ જશે અને આપને આપની અરજીનો કન્ફમડ નાંબર મળશે. જે સરુલિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહશેે. 

 
 

 
 

યોજનાનુાં સ્વરૂપ/સહાયના ધોરણો: 
તિીિ, વકીલ, ટેકનીકલ સ્નાતક ર્થયેલ બિન અનામત વર્ગના લાભાર્થીઓ પોતાન ું ક્લીવનક, લેિોરેટરી, રેડીયોલોજી 

ક્લીનીક કે ઓર્ફસ ખોલવા ઈચ્છે તો િેન્ક પાસેર્થી લીધેલ રા.૧૦.૦૦ લાખ સ ધીની લોન પર ૫ટકાવ્યાજ સહાય મળવા પાત્ર ર્થશે. 
લાયકાતનાાંધોરણો:. 

• વ્યવસાય માટે વનયમોન સાર જરરી રજીસ્ટે્રશન હોવ ું જોઈશે. 
• અરજદાર ગ જરાતના વતની હોવા જોઇશે. અને બિન અનામતવર્ગના હોવા જોઇએ. 
• અરજદારની ઉંમર ૧૮ વષગ ર્થી ૫૦ વષગ સ ધીની હોવી જોઇશે. 
• િેંક પાસેર્થી લીધેલ લોનના પ રાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 

આવક મયાડદા : ક ટ ુંિની વાવષિક આવક મયાગદા રા.૬.૦૦ લાખ કેતેર્થીઓછી 

• FREQUENCY ASK QUESTIONS (FAQ) 

સ્નાતક, તબીબી, વકીલ,ટેકનીકલ, સ્નાતક માટે વ્યાજ સહાય (બેંકેબલ યોજના) 
(૧) સ્નાતક તબીબી, વકીલ, ટેકનીકલ સ્નાતક વ્યાજ સહાયનાાં ધોરણો કયા કયા હોય છે? 
જવાબ :-  લાભાથીને પોતાનુાં લલીનીક , લેબોરેટરી, રેડીયોલોજી, લલીનીક કે ઓફીસ ખોલવા માટે આપવામાાં આવે છે. 
(ર) કેટલી સહાય મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :-   ૧૦ લાખ કે તે પૈકી જે ઓછુ હોય તે સધુીની મળવાપાત્ર છે? 
(૩) આ સહાય નનગમ તરફથી કે બેંક તરફથી મળવાપાત્ર છે? 



જવાબ :-   બેંક તરફથી મળવાપાત્ર છે. 
(૪) કેટલા વ્યાજે મળવાપાત્ર છે? 
જવાબ :-   ૫ ટકાનાાં દરે વ્યાજ સહાય મળવાપાત્ર છે. 
(૫) લાયકાત ધોરણો કયા કયા હોઇ શકે? 
જવાબ :-  નનયમોનસુાર જરૂરી રજીસ્રેશન, અરજદાર લબન અનામતનુાં હોવુાં જોઇએ, લીધેલ લોનનાાં બેંક પાસેથી 

પરુાવા, વગેરે બાબતોનાાં ધોરણો હોવા જોઇએ. 
(૬) લાભાથીની વય મયાડદા કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-   ૧૮ થી ૫૦ સધુીની હોવી જોઇએ. 
 
(૭) કુટુાંબની વાનષિક આવક કેટલી હોવી જોઇએ? 
જવાબ :-   રૂ.૪.૫૦ લાખ સધુીની હોવી જોઇએ. 
(૧૧) ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડ બાદ શ ુકરવાન ુરહશેે? 
જવાબ:  ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજી નપ્રન્ટ આઉટ કરીને નીચે સહી કરીને અપલોડ કરેલ તમામ   

 દસ્તાવેજો ( સટીફીકેટ્સ,માકડશીટવગેરે)ની પ્રમાણીત કરેલ નલલ જે જજલ્લામાાં અભ્યાસ કરતા  
હોય તે જજલ્લાના જીલ્લા મેનેજરશ્રીઓને લોન સહાયની તમામ અરજીઓ કુરીયર/પોસ્ટ/રૂબરુ મોલલવાના રહશેે. 

(૧૨)    ઓનલાઈન કરેલ અરજી કયાડબાદ જો હાડડ કોપી મોલલવામાાં ના આવે તો શ ુથાય? 
જવાબ:- અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 


