
મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજના 

વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ મા ંમખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજના અન્વયે પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓ માટે 

ઓફ-લાઈન અરજી મગંાવવા બાબતે જ રી સચુનાઓ  

ઓફ-લાઈન અરજી કરવાની છે લી તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ 
(૧)  વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ મા ંપર્વેશ મેળવેલ અને નીચે મજુબ પરસેન્ટાઈલ અને વાલીની આવક મયાર્દાના 

ધોરણો સતંોષતા હોય કે ઓએ અગાઉ ઓન-લાઈન એપ્લીકેશન કરેલ  નથી તેવા િવ ાથીર્ઓએ 
જ ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહશેે. 
(અ)  િવ ાથીર્એ માન્ય બોડર્ની ધોરણ-૧૨ િવ ાન પર્વાહ/સામાન્ય પર્વાહની પરીક્ષા ૯૦ કે તેથી 

વધ ુપરસેન્ટાઈલ સાથે પાસ કરી નાતક અભ્યા કર્મમા ંપર્વેશ મેળવેલ હોય  
અથવા 

માન્ય બોડર્ની ધોરણ-૧૦ ની પરીક્ષા ૮૦ કે તેથી વધ ુપરસેન્ટાઈલ સાથે પાસ કરી ડીપ્લોમા 
અભ્યા કર્મમા ંપર્વેશ મેળવેલ હોય  

અથવા 
માન્ય યિુનવિસર્ટી/બોડર્ની ડીપ્લોમાની પરીક્ષા ૬૫ કે તેથી વધ ુટકા સાથે પાસ કરી ડીગર્ી 
અભ્યા કર્મમા ં(ડી ટુ ડી) પર્વેશ મેળવેલ હોય 

(બ)  વાલીની વાિષર્ક આવક . ૪.૫૦ લાખ સધુીની હોય  
(૨)  ૨૦૧૫-૧૬ ના વષર્ના પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓ માટે ઓફ-લાઈન અરજી કરવાની છે લી 

તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૭ રહશેે. 
(૩)  ઓફ-લાઈન અર નો ન નુો વેબપોટલ mysy.guj.nic.in પર ઉપલ ધ છે. વેબપોટલ પર ડ ી 

અ યાસ મો માટ , ડ લોમા અ યાસ મો માટ તથા ડ  ુ ડ  અ યાસ મો માટ અલગ-અલગ ફોમ 
આપેલ છે. િવ ાથ એ પોતાના અ યાસ મને લગ ુ ંફોમ ડાઉનલોડ કર  િ ટ કાઢ  જ ર  િવગતો 
સાથે ઓફલાઈન અરજી કરવાની રહશેે. 

(૪)  આ ઉપરાતં યોજનાના ઠરાવ, એફીડેવીટ ફોમેર્ટ, આવકનુ ં પર્માણપતર્નો નમનુો, આચાયર્ પાસે 
મેળવવાનુ ંપર્માણપતર્નો નમનુો િવગેરે યોજનાના વેબપોટર્લ mysy.guj.nic.in પર ઉપલ ધ છે.  

(૫)  િવ ાથીર્ઓએ ઓફ-લાઈન અરજી સાથે નીચે મજુબના લાગ ુપડતા દ તાવેજો જોડવાના રહશેે.   
1. આધારકાડર્ની નકલ  
2. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાર્ની માકર્શીટની નકલ, 

3. ડી ટુ ડી પર્વેશના િક સામા ં ડીપ્લોમા પાસ કયાર્ની માકર્શીટ અને ડીપ્લોમા પર્માણપતર્ની 
નકલ 

4. ડીગર્ી /ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મમા ંવષર્ ૨૦૧૫-૧૬ મા ંપર્વેશ મ યાનો પર્વેશ સિમિતનો લેટરની 
નકલ, 



 

5. વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ અને વષર્ ૨૦૧૬-૧૭ મા ંટ શુન ફી ભયાર્ની પહ ચોની તમામ નકલ, 

6. નોટરાઈઝ્ડએફીડેવીટ (અસલમા)ં (ફોમેર્ટ વેબસાઈટ પરથી મેળવી લેવુ.ં)  
7. વાલીની વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ ની આવકના મામલતદાર અથવા તાલકુા િવકાસ અિધકારી ારા 

આપવામા ંઆવેલ પર્માણપતર્ની નકલ  
8. હો ટેલ ફી તથા જમવાની પહ ચની નકલ, 

9. નેશનલાઈઝડ બેન્કમા ંબચત ખાતાની પાસબકુનુ ંપર્થમ પાનાની નકલ 

10. નાતક/ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મના પર્થમ વષર્ ની માકર્શીટની નકલ/ પર્થમ બે સેમે ટરના 
માકર્શીટની નકલ 

11. આચાયર્ ી પાસેથી મેળવવાનુ ંપર્માણપતર્ (અસલમા)ં (ફોમેર્ટ વેબસાઈટ પરથી મેળવી લેવુ.ં) 
(૬)  ઓફલાઈન અરજીના ફોમર્મા ં માગં્યા મજુબની તમામ સાચી િવગતો ભરી િવ ાથીર્ તથા વાલીએ 

ફોમર્મા ંદશાર્વેલ જગ્યા પર પોતાની સહી કરવાની રહશેે તથા ફોમર્મા ંજ રી િવગતો ભરી સં થાના 
આચાયર્ ી પાસે ચકાસણી કરાવી ફોમર્મા ંદશાર્વેલ જગ્યા પર સહી-સં થાનો િસક્કો કરાવી લેવાનો 
રહશેે. 

(૭)  ઓફલાઈન અરજી કરતા િવ ાથીર્ઓએ અસલ દ તાવેજોની ચકાસણી માટે નજીકના હે પ સેન્ટર 
ખાતે જવાનુ ંરહશેે. હે પ સેન્ટર ખાતે અસલ દ તાવેજોની ચકાસણી કરાવી ઓફલાઈન અરજી જ રી 
દ તાવેજો સાથે જમા કરાવી પહ ચ (Acknowledgement receipt) મેળવી લેવાની રહશેે. 

 અ યાસ મવાર હ પ સે ટરોની યાદ  વેબપોટલ mysy.guj.nic.in પર ઉપલ ધ છે.  
(૮)  િવ ાથીર્એ પોતાનો આધારનબંર પોતાના નેશનલાઈઝ્ડ બેંક ખાતા સાથે અચકૂ િલંક કરાવવાનો 

રહશેે. આધારનબંર બેંક ખાતા સાથે િલંક છે કે નિહ તે *૯૯*૯૯# પર ફોન કરવાથી જાણી શકાશે.   
 

 

 


