
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

www.gueedc.gujarat.gov.in  

type કર   િનગમની Website પર જવા ુ ંરહશ.ે



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCHEMES મા ંજઇ FOREIGN 

EDUCATION SCHEME િસલે ટ 
કરવાની રહશે.  

.



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

િવદશ અ યાસ લોન યોજના િવશેની 
િવગતો વાચંી Apply Now ૫ર click

કર  LINK Open કરવાની રહશે..



 
 
 

 

 

 

 

 

Corporation પર Click કર  Gujarat 
Unreserved Education and Economical 
Development Corporation Select કરવા  ુ

રહશ.ે



 
 
 

 

 

 

New User?Please Register Here! પર Click 

કર  તમાર Registration From ભરવા  ુરહશે



 
 
 
  

 

  

 

 

 

 

1.અરજદાર ુ ં ુ ું નામ 

(આઘારકાડ જુબ) 

2. લગ (લા  ુપડ  ુહોય તે 

Select કરવા ુ ંરહશ)ે 

6. િત Dropdown List મા ં

General જ Select કર ુ ં

4. આઘારકાડ નબંર 
3.જ મ તાર ખ  

8. પાસવડ (તમે  

પાસવડ રાખવા માગંતા 

હોય તે Type કરો).  

5. ઈ-મઈેલ એ સ  

7.મોબાઈલ નબંર  

9. અગાઉ લખેલ પાસવડ 

ફર થી Type કરો  

10.આપલે Captcha Code 

Type કરવો ન ઘ :ફોમ ભયા બાદ Register Button પર Click કરો 



 
 
 

 

Corporation પર Click કર  Gujarat Unreserved 
Education and Economical Development 

Corporation Selectકર  આપનો  

User Id  

Password  

Captcha Code  

Add કર  Login થવા  ુરહશ.ે



 
 
 

 

 

 

 

 

િવદશ અ યાસ લોન યોજના ૫ર Click
કરવા ુ ંરહશે.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

િવગતો કાળ  વૂક વાં યા બાદ OK
Button ૫ર Click કરવા ુ ંરહશ.ે



 
 
 
 

 

 

      

       

 

   
   
       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ખાસ ન ધ : 

  અરજદારની પટેા િતના કોલમમા ંઅરજદારની ોપ ડાઉન લ ટ પૈક  લા  ુપડતી પેટા િત  િસલે ટ કરવાની રહશે. 

 મ ન ં– 1, 3, 5 , 6, 8, 10 જુબની િવગતો નુ: લખવાની/ Select કરવાની રહશે નહ  પરં  ુ નુ: ચકાસી લેવાની રહશ.ે    

 

1.અરજદાર ુ ં ુ ું નામ  

2 .િપતા/પિત ુ ં નામ  

૩. લગ  

4.અરજદારની જ મ તાર ખ  

5. મર 

6.અરજદારની િત  

8.અરજદારનો મોબાઈલ નબંર  

7.અરજદારની પેટા િત  

9. ફોન નબંર (જો હોય તો ) 

10. ઈ-મઈેલ  

13. દ યાગંતા ધરાવો છો?  

11. રશનકાડ નબંર 

12. અરજદારના 

માતા/િપતા/પિત/વાલીનો 

મોબાઇલ નબંર 

14. અરજદારનો ફોટો 



 
 
 

 

 

 

15. રા ય ુ ંનામ Dropdown 

List માથંી Select કર ુ ં

18. ગામ ુ ંનામ Dropdown 

List  માથંી Select કર ુ ં
19.અરજદાર ુ ંસરના ુ ં

16. લા ુ ંનામ Dropdown  

List માથંી Select કર ુ ં 17. તા કુા ુ ંનામ Dropdown 

List  માથંી Select કર ુ ં

20.પીનકોડ 

21.જો આપ  ુસરના ુ ંઉપર જુબ ુ ંહોય તો 

ઉપર જુબ Button પર Click કર ુ ંઅ યથા 

અરજદાર ુ ંકાયમી સરના ુનંી િવગતો લખવી  

યારપછ  Save & 

Next Button પર Click 

કર  તમે તમારો Data 

Save કર  આગળ જઈ 

શકશો   



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

21. બન અનામત વગના 

માણપ નો નબંર 

23. અરજદારના 

માતા/િપતા/પિત/વાલીનો 

યવસાય 

 25. અરજદારના ુ ુ ંબની ુલ 

વાિષક આવક . 

27. આવક માણપ ની 

તાર ખ 

28. ક ુંબના અ ય ય તએ આ યોજનાનો લાભ મેળવેલ છે? (જો 

મળેવેલ હોય તો હા  Button પર Click કરો અને જો આ 

યોજનાનો લાભ મળેવેલ ન હોય તો ના  Button પર  Click  કર ુ ં 

26. આવક માણપ  નબંર  

24. અરજદારના 

માતા/િપતા/પિત/વાલીનો 

યવસાયના થળ ુ ંસરના ુ ં

22. બન અનામત વગના 

માણપ ની તર ખ 



 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

29. ધો -૧૦ ની િવગતો  

30. ધો -૧2 ની િવગતો  

આપના 

અ યાસ મ 

વાહ લખવો 

આપ  ુ
Board/University 
ુ ંનામ Type કર ુ ં

આપના અ યાસ મ  

જુબ પાસ કરલ 

વષ   લખ ુ ં 

આપના અ યાસ મ 

જુબના તમામ િવષયના 

ુલ ણુ લખવા  

મેળવેલ ણુ પકૈ  

ટકા (Percentage) 

લખવા 

તમામ િવષયના ુલ ણુ 

પૈક  મળેવેલ ુલ ણુ 

લખવા 

ન ઘ :ઉપર દશાવેલ િવગતો માણે જ ઘો-૧૨ તથા જો આપે નાતક કરલ હોય તો તેજ ર ત ેભરવી  



 
 
 

 

31.જો આપે નાતક 

કરલ હોય તો આપ ે

ADD Button પર  

Click કરવા ુ ંરહશ ે 

32.  ADD Button પર Click કયા બાદ Degree એક નવો Tab Open થશે મા ં 

તમાર તમાર  નાતકની િવગતો ભરવાની રહશ ે 

33. જો નાતક ણુ થયા 

પછ  અર ના ંસમયવાળા 

ધુી ગેપ હોય તો હા 

button પર  Click કર ુ ં

જો ગેપ ના હોય તો ના 
Button પર Click કર ુ ં

34. જો હા પર Click કરલ 

હોય તો તે ગેની 

પ ટતાની િવગતો લખવી 

યારપછ  Save & 

Next Button પર Click 

કર  તમે તમારો Data 

Save કર  આગળ જઈ 

શકશો   



 
 
 

 

. 

35. આપની વેશ મેળવેલ કોલેજ જો મા યતા ઘરાવતી હોય તો હા પર Click કરો અને જો 

મા યતા ઘરાવતી ના હોય તો ના પર Click કરવા  ુરહશે 

37. જો આપે િવદશમા ં વેશ 

મેળવેલ િુનવિસટ /કોલેજ 

તરફથી કોઈપણ કારની 

Scholarship/Fellowship મેળવેલ 

હોય તો હા Button પર Click 

કરવા  ુરહશે અને જો ના કરલ 

હોય તો ના Button પર Click 

કરવા  ુરહશે  

36. જો આપે િવદશમા ં વેશ મળેવલે િુનવિસટ /કોલજે તરફથી સબિંઘત દશ/રા ય તરફથી જો તમે 

મા યતા હોય તવેો અ યાસ મ ઘરાવતા હોય તો હા Button પર Click કરવા  ુરહશે અને જો ના ઘરાવતા 

હોવ તો ના Button પર Click કરવા  ુરહશે  

38. જો અર દાર આજ હ થુી 

રા ય સરકારની અ ય કોઈપણ 

બોડ/િનગમ પાસેથી સહાય 

અથવા તો લોન લીધેલ હોય હા 
Button પર Click કરવા  ુરહશે 

અને જો ના લીધેલ હોય તો ના 
Button પર Click કરવા  ુરહશે  

39. જો આપે કોઈ સહાય/લોન 

મળેવેલ હોય તો તે રકમનો ઉ લેખ 

કરવો   

40. આપ  કોઇ દશમા અ યાસ 

કરવા જતા હોય તે દશ  ુનામ 

42. આપના અ યાસ મ નો કાર 

Dropdown List માથંી Select કરવો 

44. આપના અ યાસ મ શ  થવાની 

તાર ખ (ઓફર લેટર જુબ) લખવી 

46. આપની િુનવિસટ ુ ંનામ 

41. આપના અ યાસ મ  ુનામ 

લખ ુ ં

4૩. આપના અ યાસ અ ુ પ કોષ  ુ

નામ લખ ુ ં

45. આપના અ યાસ મ ણુ 

થવાની તાર ખ (ઓફર લટેર જુબ) 

લખવી 

47. આપની િુનવિસટ /કોલેજ  ુ

સરના ુ ં ુ ુ લખ ુ ં 



 
 
 
 

 

  

 

48. આપને જુરાત બનઅનામત શૈ ણક અન ેઆિથક િવકાસ 

િનગમ ખાતેથી કટલી રકમની લોન લવેા માગંો છો એ દશાવ ુ ં
50. િવદશમા રહવા તથા જમવા 
માટ નો ખચ દશાવવો 

52. આપ ેદશાવેલ િશ ણ ફ / ટ શુન 

ફ  , રહવા/જમવાનો ખચ તથા અ ય 

ખચ ુ ં ુલ Total ચકે કર  લે ુ ં

54. આપની િુનવિસટ /કોલજે કયા થળ 

પર છે એ થળ  ુસરના  ુલખ ુ ં 

49. આપ ે વેશ મળેવલે િુનવિસટ /કોલજે 

ની િશ ણ ફ / ટ શુન ફ  દશાવવી 

51. િવદશમા થનાર  અ ય 

ખચ દશાવવો 

53. આપની 

િુનવિસટ /કોલજે ુ ંનામ 

55. આપનો પાસપોટ નબંર લખવો  

56. આપના પાસપોટની 

ારંભ તાર ખ લખો 
(Starting Date)  

57. આપના 

પાસપોટની િતમ 

તાર ખ લખો (Ending 

Date) 

58. જો આપના િવઝા મેળવેલ હોય તો 

હા Button પર Click કરવા  ુરહશે અને 

જો ના મેળવેલ હોય તો ના Button પર 
Click કરવા  ુરહશ ે 

યારપછ  Save & 

Next Button પર Click 

કર  તમે તમારો Data 

Save કર  આગળ જઈ 

શકશો   



 
 
 

 

 

 

59. મના નામની િમલકત 

અરજદાર ર ુ  કરવાનો હોય 

એમ  ુનામ  

60. અરજદારનો િમલકત ધારણ 

કરનાર સાથે નો સબંધં દશાવવો  

61. િમલકત ુ ંવણન સવ ન ં, 

ખાતા ન ંતથા T.P. Number સાથ ે

દશાવ ુ ં 

6૩. િમલકત ુ ંવે એુશનની 

રકમ સરકાર મા ય વે અુરના 

રપોટ જુબ દશાવવી 

62. િમલકત ુ ંસરના  ુ ૂ ું 

સરના ુ ંલખ ુ.ં  

64. અરજદારની બ ક  ુનામ 

આપલે Dropdown List માથંી 

Select કર ુ.ં  

65. બ કનો ખાતા નબંર 

યાન વુક લખવો 

66. બ કનો ખાતા નબંર 

ફર થી લખવો 

67. બ કની શાખા  ુ

નામ Branch Name) 

68. બ કનો IFSC Code 

લખો  

યારપછ  Save & 

Next Button પર Click 

કર  તમે તમારો Data 

Save કર  આગળ જઈ 

શકશો   

ન ધ : (1) િમલકત ુ ંવે એુશન સ ટ ફકટ Government Approved વા  જ ર ુ કરવા  ુરહશ ેતથા 

વે એુશનમા રકમ આપ ેર ુ કરલ િમલકતની ર ુ કરવાની રહશ.ે 

(2) જો આપની બ ક Dropdown List મા ંજણાતી ન હોય તો આપ ેDropdown List મા Other Select કરશો 
થી બા ુમા ંએ  ુજ એક ન ુ ં Tab લુશે એ Tab મા ંતમાર મા યતા ધરાવતી બ કની િવગતો ભરવાની 

રહશ ેિવગતો બૂજ ચો સાઈ વૂક ભરવાની રહશ.ે  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. શાળા છોડ ાનો દાખલો મા 

(school Leaving Certificate 

/જ મ  ુ માણપ  Upload કર ુ ં

70.આધારકાડની નકલ Upload 

કર ુ ં  

71.રશનકાડની નકલ Upload કર ુ ં

72.રહઠાણનો રુાવો Upload કર ુ ં

73. બન અનામતવગ ુ ં િત 

માણપ  Upload કર ુ ં

74. ુ ુ ંબની વાિષક આવક ુ ં

માણપ  Upload કર ુ ં

75.આઈ.ટ .ર ટન (IT Return) 

Upload કર ુ ં



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

76. ધો- ૧૦ અને ધો-૧૨ 

માકશીટની નકલ / ડ લોમા 

સટ ની નકલ Upload કરવા  

77. નાતક થયા થી અર ની 

તાર ખ વ ચનેા ંસમયગાળાની 

પ ટતા ગનેો આધાર (જો હોય 

તો)  Upload કરવો 

78. િવદશ અ યાસ અથ મળેવેલ 

વશે ગેનો િુનવિસટ /કોલેજ 

નો એડમીશન લેટર Upload કર ુ ં

79. જો આપના અ યાસ મમા ં

અ ુ નાતક/મા ટર ક PG ડ લોમાના 

કોષ ગેની પ ટતા ન હોય તેવા 

સજંોગોમા ંતે કારના ંઅ યાસ મ 

હોવાની કોલેજ/ િુનવિસટ ની 

પ ટતા નો આધાર Upload કરવો    

80. િતવષ ભરવાની થતી/ભરલ ફ  

નો રુાવો અને સમ  કોસની ફ  ુ ં

માળ  ુUpload કર ુ ં

81. િપતા/વાલીની િમલકત 

બોજો/મોગજ કરવા ુ ંસમંિત પ  

(પ રિશ ટ-૧ જુબ) Upload કર ુ ં

82. િપતા/વાલીની િમલકત 

વે એુશન સટ  અને િમલકતના 

આધારો Upload કરવા  

84. લોન પરત ભરપાઈ માટની 

સં ુ ત બાહધર  પ ક (િ રિશ ટ-2 

જુબ)  Upload કર ુ ં

85. પાસપોટની 

નકલ Upload કરવી 

86. એર ટ કટની 

નકલ Upload કરવી 

87. અરજદારની 

સહ  Upload કરવી 

8૩. અરદારના બક પાસ કુના થમ 

પાનાની ઝેરો ની નકલ Upload 

કરવી 



 
 
 

 

યારપછ  Save & Next Button પર Click કર  

તમે તમારો Data Save કર  આગળ જઈ શકશો   

નાતક ક ા તેમજ તે પછ ના અ ય અ યાસ મની માકશીટની નકલ 

અને ડ ી સટ ની નકલ  Upload કરવી.  



 
 
 

 

ન ધ: બાહઘર  પ ક બૂજ ચો સાઇ વૂક વાચંી ને જ ઉપરોકત િવગતો વાળા Tab 

પર  Click કર ુ ં
યારપછ  Save & 

Next Button પર Click 

કર  તમે તમારો Data 

Save કર  આગળ જઈ 

શકશો   



 
 
 

 

ન ધ: જો તમને તમાર  િવગતો સાચી લાગતી હોય તો તમાર હા, સબિમટ કરો પર 
Click કરવા  ુરહશે જો તમને તમાર  િવગતો સાચી લાગતી ન હોય તો તમાર ના, રદ કરો 

પર Click કર ુ.ં  



 
 
 

 

 

ન ધ: ઉપર જુબ આપનો અર  નબંર ન ધી લેવો તથા    અર ની Print 

કરવા અર  િ ટ કરો પર Click કર ુ.ં આ અર  નબંરના આધાર ભિવ યમા ં

અર  ગેના કોઇપણ પ  યવહાર/Email/SMS કરવામા ંઆવશે. 


