ુ યમં ી
શૈ


ણક વષ-2017-18 માં

ુ ા વાવલંબન યોજના
વ

વેશ મેળવતા િવ ાથ ઓ માટ અગ યની

ુ ના
ચ

ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ માન્ય બોડર્માંથી ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પર્વાહ/
િવ ાનપર્વાહ)ની પરીક્ષામાં ૮૦ કે તેથી વધુ પસર્ન્ટાઈલ મેળવી તેમજ ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મમાં ૬૫
ટકા કે તેથી વધુ ગુણ મેળવી શૈક્ષિણક વષર્-૨૦૧૭-૧૮માં નાતક /ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મના પર્થમ
વષર્માં પર્વેશ મેળવેલ તેજ વી અને જ રીયાતમંદ િવ ાથીર્ઓને આ યોજના અન્વયે આિથર્ક સહાય
આપવામાં આવે છે .



આ યોજનાના િશક્ષણ િવભાગના તા. ૦૭/૧૦/૨૦૧૫, તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૬, તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૬ અને
તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવમાં જણા યા મુજબની પસર્ન્ટાઈલ અને વાલીની આવકની પાતર્તા ધરાવતા
અને શૈક્ષિણક વષર્-૨૦૧૭-૧૮માં
િવ ાથીર્ઓએ

નાતક/ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મોના પર્થમ વષર્માં પર્વેશ મેળવનાર

http://mysy.guj.nic.in

પર ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

માં માંગવામાં

આવેલ િવગતો િવ ાથીર્ઓએ ભરવાની રહેશે અને જ રી દ તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે. અપલોડ
કરવાના તમામ દ તાવેજો .jpg અથવા .jpeg ફોમટમાં હોવા જોઈએ અને દરક દ તાવેજ 400 kb થી
નાની સાઈઝનો હોવો જોઈએ.


િવ ાથ એ પોતાનો
વેબપોટર્લ



વેશ આખર થાય યારબાદ જ ઓનલાઈન અર

http://mysy.guj.nic.in

કરવાની રહશે. યોજનાના

પર યોજનાના તમામ ઠરાવો ઉપલબ્ધ છે .

િવ ાથીર્એ વાલીની આવકનુ ં નાંણાક ય વષ 2016-17 નુ ં આવકનુ ં પર્માણપતર્ મામલતદાર અથવા
તાલુકા િવકાસ અિધકારી પાસેથી મેળવવાનુ ં રહેશે. િવ ાથીર્એ આપવાના સે ફ ડેકલરે શનમાં પણ વાલી
(માતા-િપતા) ની આવકની િવગતો આપવાની રહેશે.



િવ ાથ

સં થામા

વેશ મેળવે તે સં થાના આચાય ી પાસેથી સં થાના લેટરહડ પર

માણપ

મેળવીને ર ુ કરવા ંુ રહશે.


સે ફ ડેકલરે શન, સં થાના આચાયર્ ી પાસેથી મેળવવાનુ પર્માણપતર્ તથા આવકના પર્માણપતર્નુ ં ફોમેર્ટ
વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .



મંજૂર થયેલ મળવાપાતર્ સહાયની રકમ િવ ાથીર્ઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાં ડાયરે કટ બેનીફીટ ટર્ાન્સફર
(DBT) હેઠળ સીધી જમા થતી હોવાથી િવ ાથીર્ઓએ નેશનલાઈઝ્ડ બેન્કમાં ખાતુ ં ખોલાવવાનુ ં રહેશે અને
આ બેન્ક ખાતા સાથે િવ ાથીર્ઓએ પોતાના આધાર નંબર જોડવાના (seeding) રહેશે. િવ ાથીર્ઓએ
પોતાના આધારનંબરની િવગત ઓનલાઈન અરજીમાં આપવાની રહેશે.



િવ ાથીર્ઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાર્ બાદ અરજીની િપર્ન્ટ આઉટ લઈ નજીકના હે પ સેન્ટર ખાતે
અસલ દ તાવેજોની ચકાસણી કરાવવાની રહેશે અને અરજી સાથે નીચે જણાવેલ

વ- મા ણત

દ તાવેજો જમા કરાવવાના રહેશે.
1.

આધારકાડર્ની વ- મા ણત નકલ

2.

ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાર્ની માકર્શીટની વ- મા ણત નકલ,

3.

ડીગર્ી /ડીપ્લોમા અભ્યાસકર્મમાં પર્વેશ મ યાનો પર્વેશ સિમિતનો લેટરની વ- મા ણત નકલ,

4.

ુ ન ફી ભયાર્ની તમામ પહ ચની વ- મા ણત નકલ,
ટ શ

5.

સે ફ ડેકલરે શન (અસલમાં),

6.

ં
વાલીની આવકનું પર્માણપતર્(મામલતદાર અથવા તાલુકા િવકાસ અિધકારીનુ)ની
વ- મા ણત નકલ,

1



7.

સં થાના આચાયર્ ીનુ, સં થાના લેટરહેડ પર, પર્માણપતર્ (અસલમાં),

8.

હો ટેલ પર્વેશ તથા જમવાની પહ ચની વ- મા ણત નકલ,

9.

નેશનલાઈઝ્ડ બેન્કમાં બચત ખાતાની પાસબુકના પર્થમ પાનાની વ- મા ણત નકલ

આ યોજનાના અમલ માટે રાજ્યભરમાં ૧૭૬ હે પ સેન્ટરો શ

કરવામાં આવેલ છે . િવ ાથીર્ઓએ

પોતાના અભ્યાસકર્મને સંબિં ધત નજીકના હે પ સેન્ટર ખાતે જઈ અસલ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી
કરાવવાની રહેશે અને ચકાસણી બાદ અરજી પતર્ક અને દ તાવેજોનો એક સેટ હે પ સેન્ટર ખાતે જમા
કરાવવાનો રહેશે. હે પ સેન્ટર ખાતે અરજી જમા કરાવીને Acknowledgement Receipt મેળવવાની રહેશે.


િવ ાથ ઓએ ર

શન કરા યાના 15 દવસમાં સંબિં ધત અ યાસ મના ન કના હ પ સે ટર ખાતે
ુ કરાવવાની રહશે.
ણ

જઈ દ તાવેજોની ચકાસણીની કાયવાહ



હ પ સે ટરોના કો-ઓડ નેટરોની િવગતો વેબસાઈટ પર રાખેલ છે

સમય દર યાન જ સંપક કરવા િવ ાથ ઓ તથા વાલીઓને ખાસ ન



ઓનો કામકાજના દવસોમાં ઓ ફસ
િવનંતી છે .

ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પર્વાહ/િવ ાનપર્વાહ)ની પરીક્ષામાં ૮૦ કે તેથી વધુ પસર્ન્ટાઈલ

ં વણ હોય
મેળવનાર પાતર્તા ધરાવતા િવ ાથીર્ઓને ઓનલાઈન અરજી (registration) સંબિં ધત કોઈ મુઝ

તો


તેમણે

ધોરણ-૧૦

અથવા

mysygujarat2017@gmail.com પર

ધોરણ-૧૨

ની

માકર્શીટ

Scan

મોકલી આપવાની રહેશે.

કરીને

.pdf

ફાઈલ

ં વણ હોય તો તેમણે
આજરીતે ડીપ્લોમા ટુ ડીગર્ી ના િવ ાથીર્ઓએ પણ રજી ટર્ેશન સંબિં ધત કોઈ મુઝ
પોતાની



પોતાની

ડીપ્લોમાની

છે લા

વષર્ની

mysygujarat2017@gmail.com પર

આ યોજના હઠળ ઓનલાઈન અર

માકર્શીટ

કરીને

Scan

મોકલી આપવાની રહેશે.

.pdf

કયા બાદ િવ ાથ યોજનાની વેબસાઈટ પર પોતાના

આઈ.ડ . અને પાસવડથી લોગઈન થઈ પોતાની ઓનલાઈન અર

ંુ ટટસ

ફાઈલ
ુ ર
ઝ

ણી શકશે. સહાય મંજુર

થવા સંબિં ધત તથા ખુટતા દ તાવેજોની પુતર્તા સંબિં ધત તથા અન્ય કોઈ પણ પર્કારની જાણકારી માટે

અભ્યાસકર્મવાર નીચે જણાવેલ

ઈ-મેલ પર પોતાની Query મોકલી આપવાની રહેશે.

સમ યાનુ ં ઝડપથી િનવારણ થઈ શકશે. િવ ાથીર્ના પર્ નુ ં િનરાકરણ સંબિં ધત કચેરી

થી આપની

ારા થતુ ં હોઈ

િવ ાથીર્એ પોતાના અભ્યાસકર્મ માટે ફાળવવામાં આવેલ ઈ-મેલ નો જ ઉપયોગ કરે તે આવ યક છે .
ક્ર્મ

નાતક-ડીપ્લોમા કક્ષાના અભ્યાસક્ર્મ

૧

ઈજનેરી ફામર્સી આક ટે કચર

૨

મેડીકલ

ડેન્ટલ

ફીિઝયોથેરાપી

તથા

ઈ-મેલ એડર્ેસ
અન્ય

mysytechnical2017@gmail.com
mysymedical@gmail.com

પેરામેડીકલ અભ્યાસકર્મો
૩

આયુવેર્િદક હોિમયોપેિથક અભ્યાસકર્મો

૪

ઉચ્ચ િશક્ષણના આટ્સર્ , સાયન્સ, કોમસર્ , બીબીએ,
બીસીએ



mysyayurved2017@gmail.com
mysygeneral@gmail.com

વા સંબિં ધત અન્ય અભ્યાસકર્મો

૫

એગર્ીક ચર સંબિં ધત અભ્યાસકર્મો

૬

વેટરનરી સંબિં ધત અભ્યાસકર્મો

૭

ં વણ માટે
રજી ટર્ે શન સંબિં ધત મુઝ

saucouncil@gmail.com
hvgoriya@gmail.com
mysygujarat2017@gmail.com

યોજનાની વધુ માિહતી હે પ લાઈન નં: ૦૭૯- ૨૬૫૬૬૦૦૦ , ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦)
પરથી મળી શકશે.
2

