
મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના 
ડીપ્લોમા ટુ ડીગ્રીના વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના  

 

 ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ માન્ય યનુિવનસિટીઓમાાંથી ડીપ્લોમાિી પરીક્ષા ૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુટકા સાથે 
પાસ કરિાર અથવા ડી ટુ ડીિા પ્રવેશ નિયમો મજુ્બ ૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુમેરીટ માકકસ મેળવી સ્િાતક 
અભ્યાસક્રમિા પ્રથમ/બીજા વર્કમાાં પ્રવેશ મેળવેલ તજેસ્વી અિે જરૂરીયાતમાંદ નવદ્યાથીઓિ ે જરૂરી 
આનથિક સહાય શકૈ્ષણિક વર્ક-૨૦૧૫-૧૬ થી આપવાિો નિિકય સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં આવલે છે. 

 આ યોજિાિા નશક્ષિ નવભાગિા તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬ િા ઠરાવમાાં જિાવ્યા મજુબિી પાત્રતા ધરાવતા 
અિે ડીપ્લોમાિી પરીક્ષા પાસ કરી શૈક્ષણિક વર્ક-૨૦૧૫-૧૬ માાં સ્િાતક અભ્યાસક્રમોિા પ્રથમ/બીજા 
વર્કમાાં પ્રવેશ મેળવિાર નવદ્યાથીઓએ http://mysy.guj.nic.in પર ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી 
રહશેે. જેમાાં માાંગવામાાં આવેલ નવગતો નવદ્યાથીઓએ ભરવાિી રહશેે અિે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ 
કરવાિા રહશેે.  

 નવદ્યાથીઓએ ઓિલાઈિ અરજી કયાક બાદ અરજીિી નપ્રન્ટ આઉટ સાથ ેડીપ્લોમા પાસ કયાકિી માકકશીટ 

અિે પ્રમાિપત્ર, ડીગ્રી અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મળ્યાિો પ્રવેશ સનમનતિો લેટર, ટયશુિ ફી ભયાકિી તમામ 
પહોંચો, િોટરાઈઝડ એફીડવેીટ, આવકનુાં પ્રમાિપત્ર, હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાિી પહોંચ, 
િેશિલાઈઝડ બેન્કમાાં બચત ખાતાિી પાસબકુનુાં પાનુાં (બેન્ક ખાતા િાંબર અિ ે IFS કોડ સ્પષ્ટ વાાંચી 
શકાય એ પાનુાં), આધારકાડક જેવા દસ્તાવેજો અરજી સાથે જોડવાિા રહશેે.   

 નવદ્યાથીએ વાલીિી આવકનુાં િાાંિાકીય વર્ક ૨૦૧૪-૧૫નુાં આવકનુાં પ્રમાિપત્ર મામલતદાર અથવા 
તાલકુા નવકાસ અનધકારી પાસેથી મેળવવાનુાં રહશેે. િોટરાઈઝડ એફીડવેીટમાાં પિ વાલીિી (માતા-
નપતા) આવકિી નવગતો આપવાિી રહશેે. 

 એફીડેવીટ તથા આવકિા પ્રમાિપત્રનુાં ફોમેટ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.  

 માંજૂર થયેલ મળવાપાત્ર સહાયિી રકમ નવદ્યાથીઓિા બેન્ક એકાઉન્ટમાાં ડાયરેકટ બેિીફીટ ટ્રાન્સફર 
(DBT) હઠેળ સીધી જમા થતી હોવાથી નવદ્યાથીઓએ િશેિલાઈઝડ બેન્કમાાં ખાત ુાં ખોલાવવાનુાં રહશેે અિે 
આ બેન્ક ખાતા સાથ ે નવદ્યાથીઓએ પોતાિા આધાર િાંબર જોડવાિા (seeding) રહશેે. નવદ્યાથીઓએ 
પોતાિા આધારકાડકિી નવગતો ઓિલાઈિ અરજીમાાં આપવાિી રહશેે.   

 આ યોજિાિા અમલ માટે રાજ્યભરમાાં ૯૧ હલે્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવલે છે. નવદ્યાથીઓએ 
અરજીપત્રક અિે જરૂરી  દસ્તાવેજો સાથે િજીકિા હલે્પ સેન્ટર ખાતે જઈ અસલ પ્રમાિપત્રોિી 
ચકાસિી કરાવવાિી રહશેે અિે ચકાસિી બાદ અરજી પત્રક અિે દસ્તાવેજોિો એક સેટ હલે્પ સેન્ટર 
ખાતે જમા કરાવવાિો રહશેે. હલે્પ સેન્ટર ખાતે અરજી જમા કરાવીિે Acknowledgement 

Receipt મેળવવાિી રહશેે. 
 જે નવદ્યાથીઓએ ડીપ્લોમાિી પરીક્ષા ૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુટકા સાથે પાસ કરી હોય પરાંત ુઓિલાઈિ 

અરજી (registration) કરી શકતા િ હોય તેમિ ે પોતાિી ડીપ્લોમાિી માકકશીટ અિે ડીપ્લોમા 
પ્રમાિપત્રિે Scan કરીિે .pdf ફાઈલ  mysytechnical@gmail.com પર મોકલી આપવાિી રહશેે.  

 ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખ ૩૧/૦૫/૨૦૧૬ છે. વધ ુમાહહનત હલે્પ લાઈિ િાં: ૦૭૯- 
૨૬૫૬૬૦૦૦ પરથી મળી શકશે. 
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Advertisement 
 

Knowledge Consortium of Gujarat (KCG) 

Opp: PRL, Between LDCE and Girl’s Polytechnic, Ahmedabad 
મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના 

ડીપ્લોમા ટુ ડીગ્રી અભ્યાસક્રમના વવદ્યાર્થીઓને સહાય આપવા બાબત  

        ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ માન્ય યનુિવનસિટીઓમાાંથી ડીપ્લોમાિી પરીક્ષા ૬૫ 
ટકા કે તેથી વધ ુટકા સાથે પાસ કરિાર અથવા ડી ટુ ડીિા પ્રવેશ નિયમો મજુ્બ 
૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુ મેરીટ માકકસ મેળવી સ્િાતક અભ્યાસક્રમિા પ્રથમ/બીજા 
વર્કમાાં પ્રવેશ મેળવેલ તેજસ્વી અિે જરૂરીયાતમાંદ નવધ્યાથીઓિે જરૂરી આનથિક 
સહાય શૈક્ષણિક વર્ક-૨૦૧૫-૧૬ થી આપવાિો નિિકય સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાાં 
આવેલ છે.  

         આ યોજિાિા નશક્ષિ નવભાગિા તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬ િા ઠરાવમાાં 
જિાવ્યા મજુબિી પાત્રતા ધરાવતા અિે ડીપ્લોમાિી પરીક્ષા પાસ કરી શૈક્ષણિક 
વર્ક-૨૦૧૫-૧૬ માાં સ્િાતક અભ્યાસક્રમોિા પ્રથમ/બીજા વર્કમાાં પ્રવેશ મેળવિાર 
નવદ્યાથીઓએ http://mysy.guj.nic.in પર ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી રહશેે. આ 
યોજિાિા અમલ માટે રાજ્યભરમાાં ૯૧ હલે્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. 
યોજિા સાંબાંનધત તમામ નવગતો ઉપર જિાવેલ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે. 
ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી છેલ્લી તારીખ ૩૧/૦૫/૨૦૧૬ છે. વધ ુમાહહનત હલે્પ 
લાઈિ િાં: ૦૭૯- ૨૬૫૬૬૦૦૦ પરથી મળી શકશ.ે     

સીઈઓ,કેસીજી  

 

http://mysy.guj.nic.in/

