ఆదివాసి శిక్షా ఋణ యోజన (ఆ.శి.ఋ.యో)
(Education Loan Scheme of NSTFDC)
1.

పథకం యొకక ఉదదేశాలు (OBJECTIVE OF THE SCHEME)
భారత దేశంలో వృత్తి పరమైన మరియు స ంకేత్తక కోరసులను, పి.హెచ్.డి.తో సహా, అభ్యసించుటకు అరసుల ైన
ఆదివ సులకు తగిగంచబడిన వడడీ రేటలతో ఋణాలను అందించడం.

2.

అర్హత ప్ాామాణికాలు ( ELIGIBILITY CRITERIA)
i) విదాయరిి గిరిజన జాత్తకి చంది ఉండాలి.
ii) విదాయరిి యొకక కుట ంబ ఆదాయం దారిద్రయ్ రేఖ పరిమిత్త (డి.పి.ఎల్) కి రండింతలకు మించి
ఉండకూడద్రు. గా మీణ ప ్ ంతాలకు ఇది ప్సి ుతం సంవతుర నికి రూ//లు. 39,500/- మరియు పటట ణ
ప ్ ంతాలకు సంపతుర నికి రూ//లు 54,500/- గ నూ పరిమిత్తంపబడి, ప్ణాళిక సంఘం యొకక
నియమాలను బటటట ఎపపటటకపపపడు సవరించబడుతూ ఉంట ంది.
iii) ధరఖాసుిదారసడు భారతీయ ప్భ్ుతవ సంసథ చే గురిింపబడిన క లేజీ / సంసథ లో ఎంపిక క బడి/అరుత
కలిగివపనన కోరసులో ప్వేశ నిన ప ందివపండాలి.
iv) చద్రువప నిమితి ం ధరఖాసుిదారస వేరే ఏ ఇతర ఋణానిన ప ంది వపండకూడద్రు. దీనికి సంబంధించి
ధరఖాసుిదారస ఒక ప్మాణ పతా్నిన(అఫిడవిట్) సంబంధిత నిధులను మళిల ంచే ర ష్ట్టయ
ీ
ఛానెల ైజంగ్
ఏజన్సు (ఎస్.సి.ఏ) కు దాఖలు చేసుకోవలసి ఉంట ంది.

3.

బో ధించబడద కోర్సులు (COURSES COVERED):
యు.జ.సి./ ప్భ్ుతవం/ ఏ.ఐ.సి.టట.ఇ/ ఏ.ఐ.బి.ఎమ్.ఎస్/ ఐ.సి.ఎమ్.ఆర్. లచే అనుమత్తంపబడిన

క లేజీలు/
విశవవిదాయలయాలు నిరవహిసి ూ ఉండే వృత్తి పరమైన మరియు స ంకేత్తక కోరసులకు, పి.హెచ్.డి.తో సహా,
ఈ విదాయ ఋణం లభిసుింది.
4.

ఋణానికి పరిగణించబడద ఖర్సులు (EXPENSES CONSIDERED FOR LOAN):
ఈ కింా ది వ టటకి అయ్యయ ఖరసులను భ్రించడానికి ఈ విదాయ ఋణం ఉదేేశంపబడిందిిః
ప్వేశ రససుము, పరీక్ష రససుము, గాంధాల రససుము, ప్యోగశ ల రససుము మరియు సంసథ కు
చలిల ంచవలసిన టయయషన్ రససుము, క షన్ డిప జట్, బిలిీ ంగ్ ఫండ్/ సంసి గతమైన బిలుల/ రస్ద్రులతో
బలపరచబడే, త్తరిగి వ పసు ఇవవబడే డిప జట్. అయ్తే, మొతి ం కోరసు యొకక టయయషన్ రససుముకు
అయ్యయ ఖరసులో ఇది 10 శ తానికి మించకుండా ఉండే షరతుకు లోబడి ఉండాలి.

భోజనం మరియు వసతి ఖర్సులుుః సంబంధిత ప్భ్ుతవ క లేజ/సంసథ వసూలు చేసిన వ సి వ ఖరసులు.
ప్వ
ై ేట గ భోజనం మరియు వసత్త సౌకర యలనిన సవయంగ ఏర పట చేసుకుననటల య్తే ప్భ్ుతవ క లేజీలు
/ సంసథ ల యొకక నిబంధనల ప్క రం వీటటకయ్యయ ఖరసులు చలిల ంచబడతాయ్.

అయ్తే, ఈ భోజన

మరియు వసత్త సౌకర యలు సంబంధిత సంసథ లలో లేని సంద్రరభంలో అయా ప ్ ంతాలలో ఉండే ప్భ్ుతవ
హాసట ళ్ళకు వరిించే రేటల ప్క రం అట వంటట చలిల ంపపలు కామబధ్ీేకరించబడతాయ్.
కోరసును ప్రిి చేయడానికి అవసరమయ్యయ ప్యాణ ఖరసులు, పపసి క లు, సటటషనరీ, కంప్యటర్,
యంత్పరికర లు/పనిముటల మొద్రల ైనవి.
ఋణ సౌకరయం అమలు అపపతుననపపపడు, సమగా భీమా రక్షణను తీసుకునే విదాయరిికి కటట వలసి ప్్మియం.
కోరసును ప్రిిచేయడానికి అవసరమయ్యయ ఏ ఇతర ఖరసులయ్నా, అంటే విజాాన యాత్లు, ప ్ జక్టట వర్క,
పరిశోధనా వ యసం (థిసిస్) మొద్రల ైనట వంటటవి.
5.

ఋణ పరిమితి/అందించద సహాయం పరిమాణం (LOAN LIMIT/QUANTUM OF ASSISTANCE):
మొతి ం కోరసు జరసగుతుననంత క లం, దానికయ్యయ ఖరసులో 90 శ తం

ఖరసు/డిప జట్ ను తన

ర ష్ట్టయ
ీ / కేంద్ర్ ప లిత నిధులని మళిల ంచే సంసథ (ఎస్.సి.ఏ)ల దావర ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. కలుగజేసి ుంది,
అరుత

కలిగివపనన కుట ంబానికి, గరిషటంగ ఇచేు ఋణం స ముు రూ//లు. 5 లక్షలకు మించకుండా

ఉననంతవరకూ.
మిగిలిన 10 శ తానిన విదాయరిి భ్రించాలి మరియు/ లేక ఎస్.సి.ఏ. అందిసి ుంది. విదాయరిి ప ందే ఉపక ర
వేతనం/ సహాయకుడి వేతనం ఋణగాహిత వంతుగ అందించబడిన స ముుగ భావించబడుతుంది.
విదాయరిి ప ందే ఉపక ర వేతనం స ముు/విదాయరిికి చలిల ంచవలసిన/అతను అంద్రుకునే ఇతర ఆరిిక
సహక రం అతను చలిల ంచవలసిన స ముులో సరసేబాట చేయబడుతుంది.
లబిే దారసడు/ఎస్.సి.ఏ. అందించే స ముు (కంటటబ
్ యయషన్) అరిసంవతుర నికి/ సంవతుర నికి అనన
ప ్ త్తపదికప్ై ఋణ పంపిణి జరసగుతుంది. .
ఒకే కుట ంబానునండి ఒకరి కంటే ఎకుకవ విదాయరసిలు, ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. పథకం కింా ద్ర ఋణానినప ంద్ర
వచుును. అయ్తే, ఇది ఒక కుట ంబానికి మొతి ం మీద్ర ఇచేు రూ//లు 5 లక్షల ఋణ పరిమిత్తకి
లోబడి ఉండాలి.

6.

వడడీ రేటు (RATE OF INTEREST)
ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. తను ఇచిున వ టాప్ై విదాయరిి వద్రే నుండి వ రిిక వడడీ 3 % చొపపపన వసూలు
చేసి ుంది.

ఎస్.సి.ఏ. తన వంతుగ లబిే దారసని వద్రే నుండి వ రిిక వడడీని 6% వరకూ వసూలు

చేయవచుు.
ఋణం చెల్లంపు పై తాతాకల్క నిలుపుదల/తిరిగి చెల్లంచద కాలవయవధి (MORATORIUM / REPAYMENT

7.

PERIOD)
ఋణం చెల్లంపు పై తాతాకల్క నిలుపుదల.

ఋణంప్ై వడడీను మరియు ఋణానిన త్తరిగి చలిల ంచడానిన నిలుపపద్రల చేసట క ల వయవధి కోరసు జరిగే ప్రిి
క లం మరియు ఉదయ యగం దొ రికిన తరసవ త ఒక ఏడాది లేక ఆరస నెలల క లవయవధి, ఏది ముంద్రు అయ్తే
అది. ఏది ఏమైనా వడడీ మాత్ం ఋణ పంపిణి చేయబడిన ప్త్త వ య్దా మొద్రటట రోజునుండి వసూలు
చేయబడుతుంది
తిరిగి చెల్లంచడం (REPAYMENT)

(i)

నిలుపపద్రల చేయబడిన క లవయవధి ముగిసిన తరసవ త, తీసుకునన ఋణానిన తమ
ై ాసిక
వ య్దాలలో గరిషటంగ 5 ఏళ్ల లోపప త్తరిగి చలిల ంపబడాలి. అయ్తే, ఆ ఋణానిన త్తరిగి చలిల ంచే
మొతి ం

క లవయవధి

మరియు

చలిల ంపపను

నిలుపపద్రల

చేయబడిన

క లవయవధి

కలిసి

ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. దావర ఎస్.సి.ఏ.లకు మొటట మొద్రట స రిగ ఋణానిన చలిల ంచిన తేదీ
నుండి, మొతి ం మీద్ర 10 సంవతుర లకు మించకూడద్రు.
(ii)

చద్రువపను విరమించుకునన (డా్ప్ అవపట్) సంద్రర భలలో, సంసథ /క లేజ నుండి చద్రువపను
విరమించుకునన తేదీ నుండి 6 నెలల లోపపన త్తరిగి చలిల ంచడం ప ్ రంభ్మై, 20 తమ
ై ాసిక
వ య్దాలలో చలిల ంచబడాలి.

8.

నిధులను విడుదల చదయడం, నిధుల వినియోగం మరియ. పురోగతిపై నివేదక
ి లను దాఖలు చదయడం
(RELEASE OF FUNDS, SUBMISSION OF FUNDS UTILISATION AND PROGRESS
REPORTS.
ఏ) నిధులను విడుదల చదయడం (RELEASE OF FUNDS)
i.

ర షట ీ ప్భ్ుతవపప హామీ అంద్రుబాట లో ఉననపపపడు మరియు ఇతర వినియోగ, ప్సి ుతం ఉనన ఋణంప్ై
త్తరిగి చేయవసిన చలిల ంపపలు వంటట షరతులను బటటట, ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. నిధులను ఎస్.సి.ఏ.లకు
విడుద్రల చేసి ుంది.

ఎస్.సి.ఏ.లు ఈ కింా ది వ టటని చేసి య్ిః
ఏ) సంసథ లకు/క లేజీలకు చలిల ంచవలసినవిిః ఋణగాహీత సంసథ లు/క లేజీలు జారీ చేసిన డిమాండ్
లేఖ/నోటీసును ఎసి.సి.ఏ.లకు దాఖలు చేయడంతో, అట వంటట విదాయసంసథ కు/ క లేజీకు నేరసగ
అట వంటట చలిల ంపపను ఎస్.సి.ఏ. చేసి ుంది.
బి) విలువెైన వసుివపలు, అంటే కంప్యటర్ మొద్రల ైనవ టటకి అయ్యయ ఖరసును ఎస్.సి.ఏ. నేరసగ
అముకం దారసనికి / ఏజన్సులకు వీల ైనంత వరకూ చలిల సి య్ మరియు/లేక సంబంధిత ఋణ
గాహీతకు ఇట వంటట చేయబడిన ఖరసును త్తరిగి చలిల ంచబడుతుంది (రి-ఇంబర్ు మంట్).
సి) క లేజీ/సంసథ

యొకక డిమాండ్/అవసర నిన బటటట ద్రశలవ రీగ ఋణానిన విడుద్రల చేయడం

జరసగుతుంది.
iii) అవసరమైన చోటలాల ఋణగాహీత అరుతను ప ంది ఉననపపపడు, సంసథ కు/అముకం దారసనికి
ఎస్.సి.ఏ. చలిల ంపపలను విడుద్రల చేయడానికి హామీ పతా్నినసుింది.
బి) నిధుల వినియోగం (FUND UTILISATION):
ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. చలిల ంచిన 30 రోజుల లోపల ఎస్.సి.ఏ.లు, సంబంధిత సంసథ /ఏజన్సుచే
నిరణయ్ంచబడిన విధంగ , ఫ్జు చలిల ంచడానికి చివరి రోజు మొద్రల ైన వ టటని పరగణనలోనికి
తీసుకుంటయ, నిధులను వినియోగించుకోవ లి.
సి) పురోగతిపై నివేదికలను దాఖలు చదయడం (SUBMISSION OF PROGRESS REPORTS):
ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి ఋణానిన సంబంధిత ఎస్.సి.ఏ.కు విడుద్రల చేసిన 90 రోజుల లోపల,
రస్ద్రు(లు)/బిలులలు/నగద్రు మమోల నకళ్ల తో ఎస్.సి.ఏ. వినియోగ నివేదికలను పంపిసి ుంది.
గతంలో విడుద్రల చేసిన వ య్దా స ముుప్ై ప్రిి వివర లతో వినియోగ నివేదికను పంపిన
తరసవ తనే, ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి సంబంధిత ఎస్.సి.ఏ.కు తద్రుపరి విదాయ ఋణానిన విడుద్రల
చేసి ుంది.
9.

విదాయ ఋణానిి ప్ ందడానికి కావలసిన అర్హతలుుః (REQUIREMENTS TO AVAIL EDUCATION
LOAN):
(i) ధరఖాసుి ఎలా చేయాలి (HOW TO APPLY): ఎస్.సి.ఏ. వ రస నిరణయ్ంచిన నమయనా (పి్స్ైరైబ్డీ
ఫ రుట్) ప్క రం అరుత కలగివపనన విదాయరసిలు అతని/ఆమ యొకక సిిర నివ సమైన
ర షట /
ీ కేం.ప .
ప ్ ంతంలో ఉండే ఎస్.సి.ఏ.లకు ఋణానికై ధరఖాసుి చేసుకుంటారస.
(ii) ప్మాణ పత్ం (AFFIDAVIT): సంబంధిత ఎస్.సి.ఏ. కు తాను విదాయపరమైన అవసర లకై ఏ
ఇతర ఆధార లనుండి ఇంతకు ముందననడూ ఏ ఇతర ఋణానిన తీసుకుని ఉండలేద్రని ధరఖాసుి

దారసడు ఒక హమీ పతా్నిన సమరిపంచవలసి ఉంట ంది.
(iii) ధరఖాసుితో ప ట గ జతచేయవలసిన, ధృవీకరించబడిన (ఎటెసట డ్
్ ) పతా్ల నకళ్ల ిః
o తగిన అధిక రిచే ఆదివ సి తగకు చందివపననటల జారీ చేయబడిన ధృవీకరణపత్ం.
o తగిన అధిక రిచే జారీ చేయబడిన ఆదాయ ధృవీకరణ పత్ం.
o పపటటటన తేదీని ధృవపరససూ
ి /బలపరససూ
ి ఉండే ప ఠశ లను వదిలివేసినపపపడు
తీసుకునన ధృవీకరణ పత్ం (సూకల్ లీవింగ్ సరిటఫికట్)
o విదాయరుతల ధృవీకరణ పతా్లు – 10వ, 10+2, పటట బద్ర్(గా డుయయ్యషన్) మరియు పి.జ.
o విదాయసంసథ / క లేజీ నుండి ప్వేశ నిన ధృవపరససూ
ి ఇచిున లేఖ, దానితో ప ట గ
ఫ్జు మరియు చలిల ంచవలసిన ఇతర రససుముల క లవయవధితో కూడిన వివర లు, అంటే
వ రిిక/అరి సంవతురం చలిల ంపపలు వంటట వివర లతో.
o ఇపపటటకే ప్వేశ నిన ప ంది ఉననటల య్తే, విదాయసంసథ

జారీ చేసిన గురిింపప క రసీ

(iv) యు.జ.సి./ ప్భ్ుతవం/ ఏ.ఐ.సి.టట.ఇ/ ఏ.ఐ.బి.ఎమ్.ఎస్/ ఐ.సి.ఎమ్.ఆర్ మొద్రల ైన వ టటచే
అనుమత్తంపబడిన క లేజీలు/ విశవ విదాయలయాలచే నిరవహించబడు కోరసులలో ప్వేశ నికి ఎంచుకో
బడిన/

ప్వేశ నినస ధించిన,

లక్షయంగ

ప్టట కునన

వరగ లకు

సంబంధించిన

విదాయరసిలకు

ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. విదాయ ఋణం అనుమత్తంచబడుతుంది.
(iv)

ఎస్.సి.ఏ. సంతృపిి చందిన మేరకే విదాయ ఋణాలు ప్త్త ఒక కేసును దేనికదే అనన

ప ్ త్తపదికప్ై పరిశీలించిన మీద్రట మంజూరస చేయబడి, చలిల ంపప చేయబడతాయ్. ఎసి.సి.ఏ. అరసుల ైన
ధరఖాసుిదారసలకు వెంటనే ఋణానిన మంజూరస చేసి ూ ఆదేశ లను జారీ చేయాలి, అలాగే నిధులను
కూడా సక లంలో విడుద్రల చేయాలి.
10.

పథకానిి పర్యవేక్షషంచడం (MONITORING OF SCHEME):
ఫల్తాల నకలును ఎస్.సి.ఏ. కు దాఖలు చదయడం: ఋణం అమలు అవపతునన క లంలో ఋణగాహీత

i.

ఫలితాల పతా్నిన (రిజలుటు ష్ట్ట్)/ప్తీ పరీక్ష యొకక ధృవపతా్నిన ఎస్.సి.ఏ.కు దాఖలు చేయాలి.

ii.

ప్టట వ్ త (ఎండార్ు మంట్)/డిగీా ధృవపతా్ల మీద్ర మారికంగ్ చేయడం:

ఋణగాహీత అసలు

(ఒరిజనల్) డిగీా ధృవతా్నిన తాను అంద్రుకునన వెంటనే, తాను ఋణం తీసుకుననటల

ఎండారసు

చేయడానికి ఎస్.సి.ఏ. కు దాఖలు పరససి నని, వ గే నం చేసి ూ వ్ సి ఇచిున పత్ం (అండర్ టేకింగ్)/
ప్మాణ పతా్నిన (అఫిడవిట్) నాన్-జుడిష్టియల్ సట ంపప పటపరస మీద్ర వ్ సి, ఎస్.సి.ఏ.కు ఇవవవలసి
ఉంట ంది.
iii.

ప్తీ సంవతురం, సంబంధింత ఎస్.సి.ఏ. విదాయసంసథ కు/ క లేజీకు విదాయరిి తీసుకునన ఋణం మరియు
ఇంక మిగిలివపనన, చలిల ంచవలసివపనన బాకీను గురించి తలియజేసి ుంది.

iv.

సంబంధిత ఎసి.సి.ఏ. డిగ/
ీా ధృవపత్ం మీద్ర తీసుకునన ఋణం, ఇంక మిగిలివపనన, చలిల ంచవలసి ఉనన
ఋణ బాకీను గురించిన వివర లను మార్క చేసి ుంది.

11.

ఆదాయానిి కలుగజేసే కార్యకలాప్ాలకు ఋణం (LOAN FOR INCOME GENERATING
ACTIVITIES)
(i)

కోరసు ప్రి య్న తరసవ త, దారిద్రయ్ రేఖకు రండింతలు (డి.పి.ఎల్.) పరిమిత్త వరకూ వ రిిక
కుట ంబ ఆదాయానిన కలిగివపనన ఋణ గాహీతలు, సంబంధిత ఎస్.సి.ఏ.కు సవయం ఉప ధి
దావర ఆదాయానిన కలుగజేసి ూ ఉండే క రయకలాప లను చేపటట డానికై, ఋణం కోసం ధరఖాసుి
చేసుకోవచుు. ఆ విధంగ ఇచేు ప్త్త ఋణం కూడా ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి యొకక ప్సి ుతం
అమలులో ఉనన పథక ల ప్క రం విడిగ , వేరే ఇచిున ఋణంగ భావింపబడుతుంది.

(ii)

ప్సి ుతం ఉనన విదాయ ఋణంతో ప ట గ ఆదాయానిన కలుగజేసట క రయకలాప లకు ఋణానిన
ఇవవడానికి పరిశీలిసుిననపపపడు దానికి ఉండే పరిమిత్తిఃకుట ంబానికి రస. 10 లక్షలు.

ఇంద్రులో, మొతి ం అవసరమయ్యయ నిధులలో 10 శ తం

ఎస్.సి.ఏ.చే మారిిన్ స ముు/ఆరిిక సహాయం (సబ్సుడడ) గ , మరియు/లేక సంబంధిత పథకం
యొకక నిబంధనల ప్క రం, ప ్ రంభ్కుని (ప్మోటర్) చే అందించబడే ఆరిిక మద్రే తు (ప్మోటర్
కంటటబ
్ యయషన్) గ ఇవవబడుతుంది.
(iii)

ఒకవేళ్ ఆదాయానిన కలిగించే క రయకలాప ల కోసం ఋణానిన అంద్రుకుని ఉననటల య్తే, దాని
నుండి అరిమయ్యయది ఏమిటంటేిః వడడీతో సహా, ఏమైనా ఉంటే, విదాయ ఋణం, ఈ ఆదాయానిన
కలిగించే క రయకలాప లకు ఉదేేశంపబడిన మొతి ం ఋణంతో కలుపబడి ఉంట ంది. ఈ రండు
ఋణాలప్ై కూడా ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. నుండి తీసుకునన మొతి ం ఆరిిక సహాయంప్ై వడడీ రేట
వసూలు చేయడం జరసగుతుంది. ఒక కుట ంబానికి ఇచేు మొతి ం ఋణం రస. 5 లక్షల ప్ై
వ రిిక వడడీ @3% గ నిరణ య్ంచబడి, ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. చే ఎస్.సి.ఏ. నుండి వసూలు
చేయబడుతుంది. త్తరిగి ఎసి.సి.ఏ. ఋణగాహీతనుండి @6% వ రిిక వడడీని వసూలు
చేయవచుు. మొతి ం ఋణానికి కలిసి రస. 5 లక్షలకు మించి ఉండే ఋణానికి (ఆదాయానిన
కలిగించే క రయకలాప లకు మరియు విదాయ ఋణం) ఎస్.సి.ఏ.నుండి ఎన్.ఎస్.టట.ఎఫ్.డి.సి. 5%
వ రిిక వడడీని వసూలు చేసి ుంది. ఎసి.సి.ఏ. త్తరిగి ఋణగాహీత వద్రే నుండి వ రిిక వడడీ ని 8%
వరకూ వసూలు చేయవచుు.

