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િવદશ અ યાસ લોન યોજના (સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીત ેપછાતવગર્ અને આિથર્ક રીત ેપછાતવગર્) અને કોમશ યલ પાયલોટ 
લાયસ સ તાલીમ લોન યોજના (સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્) માટે વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ મા ંલ યાકં મજુબની અરજીઓ 
મેળવવા માટે તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૧ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સધુી ઓનલોઇન અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ અરજીઓ 

ઓનલાઇન જ વીકારવાની હોય િવ ાથીર્ઓ/તાલીમાથીર્ઓએ  esamajkalyan.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર જઇ ઓનલાઇન 
અરજી કરવાની રહશેે.  
િવદશ અ યાસ લોન યોજના :- 
(૧) મહ મ લોનની રકમ .૧૫.૦૦લાખ (પદંર લાખ), વાિષર્ક ૪ ટકા યાજના દરે લોન.     (૨) િવ ાથીર્એ અરજી િવદેશ જતા 
પહલેા અરજી સબમીટ કરવાની રહશેે.     (૩) ધોરણ-૧૨ પછી િડ લોમા / નાતક અથવા સમકક્ષ અ યાસક્રમો માટે (SEBC).  
(૪) નાતક (બચેલર િડગ્રી) પછી અનુ નાતક કક્ષાના (Post Graduate) અ યાસક્રમ માટે (SEBC અને EBC).     (૫) ધોરણ-૧૨ 
પછી િવદેશમા ંજતા િવ ાથીર્ઓ માટે ધોરણ-૧૨ મા ંSEBC માટે લઘુ મ ૬૫%, NT/DNT, વધ ુપછાત, અિત પછાત માટે લઘુ મ 
૫૫ %.     (૬) નાતક (ગે્ર યએુટ) પછી િવદેશમા ંજતા િવ ાથીર્ઓ માટે નાતક (ગ્રે યએુટ) મા ંSEBC અને EBC માટે લઘુ મ 
૬૦%, NT/DNT, વધ ુપછાત, અિત પછાત માટે લઘુ મ ૫૦ %. (૭) સા.શૈ.પ.વગર્ (SEBC) માટે કુટંુબની વાિષર્ક આવક મયાર્દા 
ા.૧૦.૦૦લાખથી ઓછી. અને આ.પ.વગર્ (EBC) માટે કુટંુબની વાિષર્ક આવક મયાર્દા ા.૪.૫૦લાખ કે તેથી ઓછી.     (૮) લોન 
મજૂંર થયેથી વાલી અથવા જામીનદારની િમલકત સરકાર પક્ષ ેરજી ટડર્ મોગેર્જ કરવાની રહશે.ે 
કોમશ યલ પાયલોટ લાયસ સ તાલીમ લોન યોજના :- 
(૧) મહ મ લોનની રકમ .૨૫.૦૦લાખ (પ ચીસ લાખ), વાિષર્ક ૪ ટકા યાજના દરે.     (૨) ઉમદેવારે મેિટ્ર લુશેન અથવા 
હાયર સેક ડરી અથવા ઇિ ડયન કુલ ઓફ સિટર્ફીકેટ કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ.     (૩) તાલીમ આપનાર 
સં થાએ નક્કી કરેલ બધી જ શૈક્ષિણક, ટેકનીકલ તેમજ અ ય જ રી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.     (૪) આવક મયાર્દા નથી.  
(૫) લોન મજૂંર થયથેી વાલી અથવા જામીનદારની િમલકત સરકાર પક્ષે રજી ટડર્ મોગેર્જ કરવાની રહશેે. 
મહ વની ચુનાઓ : 
૧.     અરજી કયાર્ બાદ જ રી આધારો અપલોડ કરી, સબમીટ કરી અરજીની પ્રી ટ કાઢી અપલોડ કરેલા આધારો િબડાણ કરી 
િવ ાથીર્ને 
       લાગ ુપડતી,  તે િજ લાની િજ લા નાયબ િનયામક ી (િવ.જા.) / સમાજ ક યાણ અિધકારી ી (િવ.જા.)ની કચરેીમા ંબે 
નકલમા ં
       અરજી કયાર્ના િદન ૧૫મા ંજમા કરાવાની રહશેે. 
૨.    િવ ાથીર્ને પતુર્તા માટે પરત કરેલ અરજીઓ સમયમયાર્દામા ંપતુર્તા કરી મોકલવામા ંનહી આવે તો અરજી આપો આપ 
      નામજૂંર થઇ જશે. 
૩.    િવ ાથીર્ઓને ઓનલાઇન ફોમર્ ભરવામા ંમદદ પ થઈ શકે તે માટે યોજનાની પાત્રતાના માપદંડો, નમનુાન ુફોમર્, િનયત 

      સોગદંનામા, જ રી જોડવાના આધારોની યાદી, FAQs esamajkalyan.gujarat.gov.in ના DASHBOARD પર  
      િનયામક િવકસતી જાિત ક યાણ મા ંઆપેલ છે નો સપંણુર્ અ યાસ કયાર્ બાદ જ અરજી કરવાની રહશે.ે 
 
 
                                                                                                       એન. એ. િનનામા (IAS) 
થળ :- ગાધંીનાગર                                                                                           િનયામક 
તારીખ :-૨૭/૦૫/૨૦૨૧                                                                           િવકસતી જાિત કલયાણ 

    ગજુરાત રા ય, ગાધંીનગર
 
 


