ુ યમંત્રી યવ
ુ ા સ્વાવલંબન યોજના
મખ્
ુ ના
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં પ્રવેશ મેળવતા વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચ
1. ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેલ માન્ય બોર્ડ માાંથી ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/
વવજ્ઞાનપ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધુ પસડન્ટાઈલ મેળવી તેમજ ર્ીપ્લોમા
અભ્યાસક્રમમાાં ૬૫ ટકા કે તેથી વધુ ગુણ મેળવી શૈક્ષણણક વર્ડ ૨૦૧૯-૨૦માાં સ્નાતક
/ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમના પ્રથમ વર્ડમાાં પ્રવેશ મેળવેલ તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમાંદ
વવદ્યાથીઓને આ યોજના અન્વયે આવથિક સહાય આપવામાાં આવે છે .
2. આ

યોજનાના

વશક્ષણ

વવભાગના

તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૫,

તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬,

તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૬ અને તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવમાાં જણાવ્યા મુજબના પસડન્ટાઈલ
અને

વાલીની

સ્નાતક/ર્ીપ્લોમા

આવકની

પાત્રતા

અભ્યાસક્રમોના

ધરાવતા
પ્રથમ

અને

વર્ડમાાં

શૈક્ષણણક
પ્રવેશ

વર્ડ

૨૦૧૯-૨૦માાં

મેળવનાર

વવદ્યાથીઓએ

http://mysy.guj.nic.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. જેમાાં માાંગવામાાં આવેલ
વવગતો વવદ્યાથીઓએ ભરવાની રહેશે અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોર્ કરવાના રહેશે.
અપલોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો .jpg અર્થવા .jpeg ફોમેટમાં હોવા જોઈએ અને દરે ક
દસ્તાવેજ 400 kb ર્થી નાની સાઈઝનો હોવો જોઈએ.
3. વવદ્યાર્થીએ પોતાનો પ્રવેશ આખરી ર્થાય ત્યારબાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
યોજનાના વેબપોટડ લ http://mysy.guj.nic.in પર યોજનાના તમામ ઠરાવો ઉપલબ્ધ છે .
4. વવદ્યાથીએ વાલીની આવકનુાં નાંિાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯નુ ાં આવકનુ ાં પ્રમાણપત્ર મામલતદાર
અથવા તાલુકા વવકાસ અવધકારી પાસેથી મેળવવાનુ ાં રહેશે. વવદ્યાથીએ આપવાના સેલ્ફ
ડર્ક્લેરેશનમાાં પણ વાલી (માતા-વપતા) ની આવકની વવગતો આપવાની રહેશે.
5. વવદ્યાર્થીએ વાલીની આવકન ંુ નાંિાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ન ંુ ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ અર્થવા
ઇન્કમટે ક્ષ રીટનષ ન ભરે લ હોય તેઓએ “આવકવેરાને પાત્ર આવક ન ર્થતી હોવા અંગે ન ંુ
સેલ્ફ ડડક્લેરેશન" આપવાન ંુ રહેશે.
6. વવદ્યાર્થી જે સંસ્ર્થામા પ્રવેશ મેળવે તે સંસ્ર્થાના આચાયષશ્રી પાસેર્થી સંસ્ર્થાના લેટરહેડ પર
પ્રમાિપત્ર મેળવીને રજુ કરવાન ંુ રહેશે.
7. સેલ્ફ ડર્ક્લેરેશન, સાંસ્થાના આચાયડશ્રી પાસેથી મેળવવાનુ પ્રમાણપત્ર તથા આવકના
પ્રમાણપત્રનુ ાં ફોમેટ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .
8. માંજૂર થયેલ મળવાપાત્ર સહાયની રકમ વવદ્યાથીઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાાં ર્ાયરે કટ બેનીફીટ
ટ્રાન્સફર (DBT) હેઠળ સીધી જમા થતી હોવાથી વવદ્યાથીઓએ નેશનલાઈઝ્ર્ બેન્કમાાં ખાત ુ ાં
ખોલાવવાનુાં રહેશે અને આ બેન્ક ખાતા સાથે વવદ્યાથીઓએ પોતાના આધાર નાંબર જોર્વાના
(seeding) રહેશે. વવદ્યાથીઓએ પોતાના આધારનાંબરની વવગત ઓનલાઈન અરજીમાાં
આપવાની રહેશે.
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9. વવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઈ નજીકના હેલ્પ
સેન્ટર ખાતે અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે અને અરજી સાથે નીચે
જણાવેલ સ્વ-પ્રમાણિત દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહેશે.
1. આધારકાર્ડ ની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
2. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાડની માકડ શીટની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
3. ર્ીગ્રી /ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મળ્યાનો પ્રવેશ સવમવતના લેટરની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
4. ટયુશન ફી ભયાડની તમામ પહોંચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
5. સેલ્ફ ડર્ક્લેરેશન (અસલમાાં),
6. વાલીની આવકના પ્રમાણપત્ર(મામલતદાર અથવા તાલુકા વવકાસ અવધકારીનુ)ની
ાં
સ્વ-પ્રમાણિત
નકલ,
7. સાંસ્થાના આચાયડશ્રીનુ, સાંસ્થાના લેટરહેર્ પર પ્રમાણપત્ર (અસલમાાં),
8. હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાની પહોંચની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ,
9. નેશનલાઈઝ્ર્ બેન્કમાાં બચત ખાતાની પાસબુકના પ્રથમ પાનાની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ
10. ઇન્કમટેક્ષ રીટનડની સ્વ-પ્રમાણિત નકલ અર્થવા આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેન ુ ાં
સેલ્ફ ડર્ક્લેરેશન (અસલમાાં).

10. આ યોજનાના અમલ માટે રાજ્યભરમાાં ૨૭૮ હેલ્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવેલ છે .
વવદ્યાથીઓએ પોતાના અભ્યાસક્રમને સાંબવાં ધત નજીકના હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જઈ અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે અને ચકાસણી બાદ અરજી પત્રક અને
દસ્તાવેજોનો એક સેટ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જમા કરાવવાનો રહેશે. હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી
જમા કરાવીને Acknowledgement Receipt મેળવવાની રહેશે.
11. વવદ્યાર્થીઓએ રજીસ્રેશન કરાવ્યાના ૧૫ ડદવસમાં સંબવં િત અભ્યાસક્રમના નજીકના હેલ્પ
ુ ષ કરાવવાની રહેશે.
સેન્ટર ખાતે જઈ દસ્તાવેજોની ચકાસિીની કાયષવાહી પિ
12. હેલ્પ સેન્ટરોના કો-ઓડીનેટરોની વવગતો વેબસાઈટ પર રાખેલ છે જેઓનો કામકાજના
ડદવસોમાં ઓડફસ સમય દરમ્યાન જ સંપકષ કરવા વવદ્યાર્થીઓ તર્થા વાલીઓને ખાસ નમ્ર

વવનંતી છે .
13. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/વવજ્ઞાનપ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી
વધુ પસડન્ટાઈલ મેળવનાર પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન અરજી
(registration) સાંબવાં ધત કોઈ મુઝ
ાં વણ હોય તો તેમણે પોતાની ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨
ની માકડ શીટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ mysygujarat2018@gmail.com પર મોકલી આપવાની
રહેશે.
14. આજરીતે ર્ીપ્લોમા ટુ ર્ીગ્રી ના વવદ્યાથીઓએ પણ રજીસ્ટ્રે શન સાંબવાં ધત કોઈ મુઝ
ાં વણ હોય
તો તેમણે પોતાની ર્ીપ્લોમાની છે લ્લા વર્ડની માકડ શીટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ
mysygujarat2018@gmail.com પર મોકલી આપવાની રહેશે.
15. આ યોજના હેઠળ ઓનલાઈન અરજી કયાષ બાદ વવદ્યાર્થી યોજનાની વેબસાઈટ પર પોતાના
ુ ર આઈ.ડી. અને પાસવડષ ર્થી લોગઈન ર્થઈ પોતાની ઓનલાઈન અરજીન ંુ સ્ટે ટસ જાિી
યઝ
શકશે. સહાય માંજુર થવા સાંબવાં ધત તથા ખુટતા દસ્તાવેજોની પુતડતા સાંબવાં ધત તથા અન્ય
કોઈ પણ પ્રકારની જાણકારી માટે અભ્યાસક્રમવાર નીચે જણાવેલ ઈ-મેઈલ પર પોતાની
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Query મોકલી આપવાની રહેશે. જેથી આપની સમસ્યાનુ ાં ઝર્પથી વનવારણ થઈ શકશે.
વવદ્યાથીના પ્રશ્નનુાં વનરાકરણ સાંબવાં ધત કચેરી દ્વારા થત ુ ાં હોઈ વવદ્યાથીએ પોતાના અભ્યાસક્રમ
માટે ફાળવવામાાં આવેલ ઈ-મેઈલનો જ ઉપયોગ કરે તે આવશ્યક છે .
ક્ર્મ
૧
૨

સ્નાતક-ર્ીપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્ર્મ

ઈ-મેલ એડ્રેસ

mysy.acpc@gmail.com
mysytechnical@gmail.com
diplomamysy2018@gmail.com
મેર્ીકલ, ર્ેન્ટલ, ડફઝીયોથેરાપી તથા અન્ય પેરા mysymedical@gmail.com
ઈજનેરી ફામડસી આકીટેકચર

મેર્ીકલ અભ્યાક્રમ
mysyayush2019@gmail.com

૩

આયુવેદ, હોવમયોપેથી

૪

ઉચ્ચ વશક્ષણના આટટડ સ , સાયન્સ, કોમસડ , mysygeneral@gmail.com
બીબીએ,

બીસીએ

જેવા

સાંબવાં ધત

અન્ય

અભ્યાસક્રમો



૫

એગ્રીકલ્ચર સાંબવાં ધત અભ્યાસક્રમો

saucouncil@gmail.com

૬

વેટરનરી સાંબવાં ધત અભ્યાસક્રમો

૭

A.N.M. અને G.N.M. અભ્યાસક્રમો

૮

રજીસ્ટ્રેશન સાંબવાં ધત મુઝ
ાં વણ માટે

dah-ta@gujarat.gov.in
hvgoriya@gmail.com
mysygnsg@gmail.com
mysygnmanm@gmail.com
mysygujarat2018@gmail.com

યોજનાની વધુ માડહતી હેલ્પ લાઈન નાં: ૦૭૯- ૨૬૫૬૬૦૦૦ , ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી
૧૮:૦૦) પરથી મળી શકશે.
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