EDUCATION LOAN SCHEME OF NSTFDC
NSTFDC-ன் கல்விக் கடன் திட்டம்
“Adivasi Shiksha Rrinn Yojana” (ASRY)
ஆதிவாசி சிக்ஷா ரின் ய ாஜனா (ASRY)
OBJECTIVE OF THE SCHEME
1.திட்டத்தின் குறிக்க ோள்: இந்தியோவில் Ph.D ததோழில்நுட்ப

ல்வி,

ததோழிற் ல்வி பயிலும் தகுதியுள்ள மலைவோழ் மக் ளுக்கு குலறந்த
வட்டியில்

ல்விக் டன் வழங்குவகத இதன் குறிக்க ோளோகும்.

ELIGIBILITY CRITERIA
2.தகுதி அளவுக ோல்:
i) மலைவோழ் மக் ள் சமூ த்லதச் கசர்ந்த மோணவரோ

இருக்

கவண்டும்.

ii) குடும்ப ஆண்டு வருமோனம் வறுலமக் க ோட்டு அளவிற்கு

இருமடங் ிற்கு மி ோமல் இருக்
வருமோனம்

கவண்டும். தற்கபோது இது ஆண்டு

ிரோமத்திற்கு ரூ. 39,500/-ம் ந ரத்திற்கு 54,500/-ம் ஆகும்.

(இந்தியத் திட்டக் குழு இலத அவ்வப்கபோது மோற்றியலமக்கும்)
iii) இந்திய அரசோல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட

ல்வி நிறுவனம் /

ல்லூரியில் தகுதியுள்ள படிப்புக்கு மோணவர் ள் தகுதிதபற்றவரோ
இருக்

கவண்டும்.

iv) கவறு எந்த வழியிலும்

ல்விக் ோன

டன் தபற்றிருக் க்

கூடோது. இதற் ோன ஒப்புதல் படிவம் SCA விற்கு தோக் ல் தசய்யப்பட
கவண்டும்.

COURSES COVERED
3.தகுதியோன போடப்பிரிவு ள்:
ICMR / AIBMS / AICTE / UGC மற்றும் மோநிை அரசு ளோல்
அங் ீ ரிக் ப்பட்ட

ல்லூரி ள் மற்றும் பல் லைக் ழ ங் ளில்

பயிற்றுவிக் ப்படும் Ph.D உள்ளிி்ட்ட ததோழில்
ததோழில்நுட்பக்

ல்வி படிப்பு ள்.

ல்வி படிப்பு ள்,

EXPENSES CONSIDERED FOR LOAN
4. டனுக்கு ஏற்றுக் த ோள்ளப்படும் தசைவினங் ள்:
ல்விக் டன் பின்வரும் தசைவினங் லள உள்ளடக் ியது.
நிறுவனத்திற்குச் தசலுத்தும் அனுமதிக்
கதர்வுக் ட்டணம், நூை க்
ற்பிக்கும்

ட்டணம்,

ட்டணம், ஆய்வ க்

ட்டணம் மற்றும்

ட்டணம் ஆ ியலவ முன்லவப்புத் ததோல ,

ட்டிட நிதி /

திரும்பப் தபறும் லவப்புநிதி ஆ ியலவ நிறுவனத்தோல் வழங் ப்படும்
ரசீது ளின் அடிப்பலடயில் தமோத்த

ல்விச் தசைவில் 10

சதவிதத்திற்கும் கமல் இருக் க் கூடோது.

உணவு மற்றும் விடுதிக்கட்டணம்: அரசுக் ல்லூரி/நிறுவனத்தோல்

ஏற்றுக்த ோள்ளப்படும்

ட்டண அளகவ ஏற்றூக்த ோள்ளப்படும்

தனியோர் விடுதியில் தங்கும்
ட்டணங் ள் அரசு

ட்டணம் மற்றும் உணவுக்

ல்லூரி ள்/நிறுவனங் ளுக்கு தசலுத்தும்

ட்டண அளவு தபோருந்தும் . ல்லூரி/நிறுவனத்தில் தங்கும் விடுதி

இல்லை எனில் மோணவன் தனியோர் விடுதியில் தங் ினோலும்
அவருக்கு அரசு நிர்ணயம் தசய்த துல கய வழங் ப்படும்.ந்த
பகுதியில் அரசு விடுதி இல்லை எனிலும் ,அவருக்கு அரசு
நிர்ணயம் தசய்த துல கய வழங் ப்படும்.

கபோக்குவரத்து தசைவு,புத்த ங் ள்,அலுவை ப்

தபோருட் ள், ணனி,உப ரனங் ள், ருவி ள் கபோன்றலவ

ல்விக்குத்

கதலவயோன அடிப்பலட கதலவ ளுக் ோன தசைவினங் ள்
சுற்றுைோ,திட்ட அறிக்ல

தயோரித்தல் ஆய்வு அறிக்ல

ல்வி

தயோரித்தல்

கபோன்றலவ ளுக் ோன தசைவு ள் ஆ ியவற்றிற்கு இந்த
துல யிலன பயன்படுத்தைோம்.
LOAN LIMIT / QUANTUM OF ASSISTANCE
5. டன் அளவு / உதவியின் அளவு:
ஒரு தகுதியுள்ள குடும்பத்திற்கு அதி பட்ச

டன் ததோல யோ

ரூ,5

ைட்சம் வலர மோநிை / யூனியன் பிரகதச ஒழுங்குமுலற நிறுவனத்தின்
வழியோ

NSTFDC வழங்கும். அல்ைது ஒட்டுதமோத்த

தசைவில் 90 சதவதம்
ீ
வலர

டனோ

வழங் ப்படும்.

ல்விக் ோன

மீ தமுள்ள 10 சதவதம்
ீ
அந்தந்த மோணவர் ளினோகைோ அல்ைது SCA
வினோகைோ ஏற்றுக்த ோள்ளப்படும். இது
பயனோளி ளின் பங் ளிப்போ
ல்வி உதவித்ததோல

ல்வி உதவித்ததோல க் ோன

ருதப்படும்.
அல்ைது கவறு ஏதோவது நிதி உதவி

மோணவர் ளுக்கு வழங் ப்பட்டோல் அது தசைவினங் ளில் வரவு
லவக் ப்படும்.
பயனோளி ளின் பங் ளிப்பு அல்ைது SCA-ன் பங் ளிப்புத்
ததோல லய அலரயோண்டுக்கு ஒருமுலற அல்ைது ஆண்டுக்கு
ஒருமுலற

டன் விநிகயோ த்தின் கபோது ஏற்றுக்த ோள்ளப்படும்.

ஒகர குடும்பத்லதச் கசர்ந்த ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ட

மோணவர் ளுக்கு

ல்வி உதவித்ததோல

கதலவப்பட்டோல் NSTFDC –

இடமிருந்து குடும்பத்தின் அதி பட்சத் ததோல யோன 5 ைட்சத்துக்கு
மி ோமல் தபற்றுக்த ோள்ளைோம்.
RATE OF INTEREST
6.வட்டி வி ிதம்:

NSTFDC தனது பங் ளிப்பிற் ோ

ஆண்டிற்கு 3 சதவதம்
ீ
வட்டியோ

வசூைித்துக் த ோள்ளும். அகத கநரத்தில் SCA பயனோளி ளிடமிருந்து 6
சதவதம்
ீ
வலர வசூைித்துக் த ோள்ளைோம்.

MORATORIUM / REPAYMENT PERIOD
7.தவலண ததோடங்கும் ோைம் / திரும்பச் தசலுத்தும்
தவலண ததோடங்கும்

ோைம்:

ோைம்: படிப்புக் ோைம் முடிவுற்ற

கததியிைிருந்து ஓரோண்டு அல்ைது பணியில் கசோி்ந்ததிைிருந்து

ஆறுமோதம் இதில் எது முதல் வரு ிறகதோ அதுகவ வட்டியுடன்
தவலண தசலுத்தத் ததோடங்கும்
டன்ததோல

ோைமோகும். ஆனோலும் முதல்

வழங் ப்பட்ட கததியிைிருந்து வட்டி

திருப்பிச் தசலுத்தும்

ோைம்:

i) தவலண ததோடங்கும்
ஆண்டு ளுக்குள்

டன்

ணக் ிடப்படும்.

ோைத்திைிருந்து அதி பட்சம் ஐந்து

ோைோண்டுக்கு ஒருமுலற என்ற தவலண முலறயில்

டலனத் திருப்பிச் தசலுத்த கவண்டும். எப்படியிருப்பினும் NSTFDC –

யிடமிருந்து SCA-வுக்கு முதல்

டன்ததோல

வழங் ப்பட்ட

கததியிைிருந்து பத்து ஆண்டு ளுக்குள் படிப்புக் ோைம் மற்றும் தவலண
ததோடங்கும்

ோைம் உள்பட

டலனத் திருப்பிச் தசலுத்த கவண்டும்.

ii) இலடநின்ற மோணவர் ளுக்கு, அவர் ள்

நிறுவனத்திைிருந்து இலடநின்ற
தவலண தசலுத்தத் ததோடங்
ோைோண்டுத் தவலண ளில்

ல்லூரி /

ோைத்திைிருந்து ஆறுமோதம்

கவண்டும். அதி பட்சமோ

ழித்து
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டன் தசலுத்தப்பட கவண்டும்.

RELEASE OF FUNDS, SUBMISSION OF FUND UTILISATION AND PROGRESS
REPORTS
8.நிதி ஒதுக் ல், நிதிப் பயன்போடு மற்றும் முன்கனற்ற அறிக்ல
சமர்ப்பித்தல்

A. நிதி ஒதுக் ல்

i) மோநிை அரசின் உத்திரவோதம் மற்றும் பயன்போட்டு நிபந்தலன ள்,
ஏற் னகவ உள்ள

டலன திருப்பிச் தசலுத்துதல் கபோன்றலவ லள

த ோண்டு NSTFDC யோனது நிதிலய SCA க்கு ஒதுக் ீ டு தசய்யும்.
ii) SCA தசய்ய கவண்டியலவ.
a)

ல்லூரி / நிறுவனத்திற்கு நிதி வழங்குதல்:

ல்லூரி /

நிறுவனத்தோல் வழங் ப்பட்ட தசைவினப் பட்டியலை பயனோளி
SCA க்கு அளிக்
அந்த

கவண்டும். அதனடிப்பலடயில் SCA கநரடியோ

ல்வி நிறுவனத்திற்கு /

லவக்கும்.

b) மதிப்புமிக்

ல்லூரிக்கு நிதிலய அனுப்பி

தபோருட் ளுக் ோன தசைவினங் ளுக்கு

நிதியளிக் , SCA கநரடியோ

அந்த விற்பலனயோளர் அந்த

நிறுவனத்திற்கு இயன்றவலர வழங் ிவிடும். அல்ைது

பயனோளி தசைவு தசய்த ரசீது ளின் அடிப்பலடயில் அவருக்கு
திருப்பி அளிக் ப்படும்.
c)

டன் நிதி உதவி அனுப்புவதற் ோன

ோைம் அந்தந்த

நிறுவனத்தின் கதலவ லளப் தபோறுத்து அலமயும்.
iii) SCA அந்தந்த

ல்லூரி /

ல்லூரி / நிறுவனத்திற்கு பயனோளியின் சோர்போ

டிதங் ள் அனுப்பி

தபற்றுக் த ோள்ளும்.

டன் உதவிக்குத் கதலவயோன த வல் லளப்

B) நிதிப் பயன்போடு:
SCA வோனது NSTFDC யிடமிருந்து நிதி ஒதுக் ீ டு தசய்யப்பட்ட
கததியிைிருந்து 30 நோட் ளுக்குள் அந்த நிதிலய பயன்படுத்திக்
த ோள்ள கவண்டும். அந்தந்த
தசலுத்த கவண்டிய

ல்லூரி / நிறுவனத்திற்கு

லடசி கததிக்குள்

கவண்டும்.
C) முன்கனற்ற அறிக்ல

ட்டணம்

ட்டணம் தசலுத்தி இருக்

சமர்ப்பித்தல்:

NSTFDC யிடமிருந்து நிதி ஒதுக் ீ டு தசய்யப்பட கததியிைிருந்து 90
நோட் ளுக்குள், நிதிப் பயன்போட்டு அறிக்ல யிலன அதற்குரிய ரசீது ள்,
மற்ற அலனத்து ஆவணங் ளுடன் SCA வோனது சமர்ப்பிக்
கமற்தசோன்ன நிதிப் பயன்போட்டு அறிக்ல
அடுத்த தவலணத் ததோல

கவண்டும்.

சமர்ப்பித்த பின்னர்தோன்

NSTFDC யோல் ஒதுக் ீ டு தசய்யப்படும்.

REQUIREMENTS TO AVAIL EDUCATION LOAN:
9.கல்விக்கடன் பெற யதவவ ானவவகள்:

i) விண்ணப்பிக்கும் முலற: மோணவர் ள் அவர் ள் சோர்ந்த மோநிை /
யூனியன் பிரகதசங் ளிி்ல் உள்ள SCA வழங் ியுள்ள படிவத்தில் SCA
வுக்கு விண்ணப்பிக்

கவண்டும்.

ii) ஒப்புதல்: கவறு எந்தவிதமோன

ல்விக் டனும் பயனோளியோல்

இதுவலர தபறப்படவில்லை என்ற ஒப்புதலை மோணவர் ள் SCA வுக்கு
வழங்

கவண்டும்.

iii) விண்ணப்பத்துடன் இலணக்

கவண்டிய சோன்தறோப்பமிட்ட

ஆவணங் ள்.

 தகுதியோன அலுவைர் ளோல் வழங் ப்பட்ட மலைவோழ் மக் ள்
சோன்றிதழ்

 தகுதியோன அலுவைர் ளோல் வழங் ப்பட்ட வருமோனச் சோன்றிதழ்
 பிறந்த கததியுடன் கூடிய பள்ளி மோற்றுச் சோன்றிதழ்


ல்வித் தகுதிச் சோன்றிதழ் ள், பத்தோம் வகுப்பு, +2, பட்டப்படிப்பு,

பட்டகமற்படிப்பு
 ஓரோண்டிற் ோன
ஆண்டு) கூடிய

ல்விக்

ட்டண விவரங் ளுடன் (அலரயோண்டு,

ல்லூரி அனுமதிச் சீட்டு.

 ஏற் னகவ மோணவர்

ல்வி நிறுவனத்தில் கசர்ந்திருந்தோல்

அந்நிறுவனத்தோல் வழங் ப்பட்ட அலடயோள அட்லட ந ல்.
iv) ICMR / AIBMS / AICTE / UGC மோநிை அரசு ளோல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட
ல்லூரி / பல் லைக்

ழ ங் ளில் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட போடப்

பிரிவு ளில் பயிலும், தகுதியுள்ள மோணவர் ளுக்கு NSTFDC
டன் லள வழங்கும்.
SCA விற்கு திருப்திப்படும் மோணவர் ளுக்க
வழங் ப்படும்.

v) தகுதியுள்ள நபர் ளுக்கு

ல்விக்

ல்விக்

டன் ள்

டன் உறுதி தசய்யப்பட்டு உடனுக்குடன்

ததரிவிப்பகதோடு SCA உடனடியோ
கவண்டும்.

அலத வழங் வும் ஆவண தசய்ய

MONITORING OF SCHEME
10. திட்டத்வத கண்காணித்தல்:
i) SCA விற்கு கதர்வு முடிவின் ந லை அளித்தல்:

டன் தபறுபவர்

ஒவ்கவோர் ஆண்டும் அந்த ஆண்டின் கதர்வு முடிவு ளுக் ோன
சோன்றிதலழ SCA விற்கு சமர்ப்பிக்

கவண்டும்.

ii) பட்டம் / சோன்றிதழின் மீ து குறித்தல் / கமதைோப்பமிடுதல்: படிப்புக்
ோைம் முடிந்ததும்

பட்டச் சோன்றிதலழ

டன் தபறுபவர் அவரது உண்லமச் சோன்றிதலழ /
டன் தபற்றலமக் ோ

கமதைோப்பமிடுவதற் ோ

SCA விடம் ஒப்பலடப்கபன் என்ற ஒப்புதல் படிவத்லத வழங்
கவண்டும்.

iii) ஒவ்கவோர் ஆண்டும் SCA வோனது அந்தந்த
நிறுவனங் ளுக்கு வழங் ப்பட்ட
ததோல
iv) SCA

டன் ததோல

பற்றிய த வலை ததரிவிக்கும்.

ல்லூரி /
மற்றும் நிலுலவத்

டன் தபற்றவர் ளின் சோன்றிதழ் ள் மீ து தபற்ற

ட்ட கவண்டிய போக் ித் ததோல

ஆ ியவற்லறக் குறிக்கும்.

11. வருமோனத்லதப் தபருக்கும் தசயல்போடு ளுக் ோன
i)

ல்விக்

டன் ததோல ,

டன் தபற்றவர் ள் படிப்புக்

டன் ள்:

ோைம் முடிந்த பிறகு,

அவர் ளின் குடும்ப ஆண்டு வருமோனம் வறுலமக் க ோட்டு வரம்புக்கு

இரண்டு மடங்குஅளவு இருப்பின், அவர் ள் வருமோனத்லதப் தபருக்கும்
தசயல்போடு ளோன சுய கவலைவோய்ப்புக் ோ
விண்ணப்பிக் ைோம். இந்தக்
நபர்

டனோ க்

ருதப்படும்.

ii) ஏற் னகவ உள்ள
தசயல்போடு ளின்

டலனப் தபற SCA விற்கு

டன் NSTFDC ன் திட்டங் ளில் உள்ள தனி

டகனோடு வருமோனத்லதப் தபருக்குவதற் ோன
டன்அளவு:

ல்விக் டன் மற்றும் சுய கவலைவோய்ப்புக் டன் இரண்டும் கசர்ந்து

ஒரு குடும்பத்திற்கு அதி பட்சமோ

10 ைட்ச ரூபோய் என்ற அளவில்

வழங் ப்படும். இத்ததோல யில் 10 சதவதத்
ீ
ததோல லய SCA வோனது
அதனது பங் ளிப்போ கவோ, மோனியமோ கவோ அல்ைது
பங் ளிப்போ கவோ இருக் ைோம்.

டனோளி ளின்

iii) ஒருகவலள வருமோனத்லதப் தபருக்கும் சுய கவலைவோய்ப்புக்
டலன ஒருவர் தபற்றிருந்தோல், அவர் ஏற் னகவ தபற்றிருக்கும்
ல்விக் டன் ததோல லயயும் கசர்ந்து தமோத்தத் ததோல க்கும் வட்டி
ணக் ிடப்படும். தமோத்தத் ததோல

ரூ. 5 ைட்சம் வலர இருந்தோல்

NSTFDC ஆண்டுக்கு 3 சதவத
ீ வட்டிலய SCA விடமிருந்தும், அகத
கநரத்தில் SCA 6 சதவத
ீ வட்டிலய
த ோள்ளும். தமோத்தத் ததோல

டனோளி ளிி்டமிருந்தும் தபற்றுக்

5 ைட்சத்திற்கும் கமல் இருந்தோல் NSTFDC

ஆண்டுக்கு 5 சதவத
ீ வட்டிலய SCA விடமிருந்தும், SCA 8 சதவத
ீ
வட்டிலய பயனோளி ளிடமிருந்தும் தபற்றுக் த ோள்ளும்.

