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                  મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના  
ડીપાર્ટ મેન્ર્નો કામકાજના દિવસે અને કચેરી સમય િરમમયાન જ સપંકટ  કરવા મવદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને નમ્ર મવનતંી છે. 

LIST OF DEPARTMENT 

Sr.No Department Name Address 

 
1 

 
Technical Degree 

ACPC, Room 119 Admission Building, L D 

Engineering College Campus, Navrangpura, 

Ahmedabad 

 
2 

 
Diploma 

ACPDC, Room 125 Admission Building, L D 

Engineering College Campus, Navrangpura, 

Ahmedabad 

 
3 

 
Higher Education 

2nd Floor, Block No-12, Dr. Jivraj Mehta, 

Gandhinagar 

 
4 

 
B J Medical College 

Civil Hospital Compound, Asarva, Ahmedabad- 

380016 

 
5 

Government Akhandanand 

Ayurved College 

 
Bhadra Road, Ahmedabad-380016 

 
6 

 
Veterinary 

Directorate of Animal Husbandry, 2nd Floor, B- 

Wing, Krushi Bhavan, A Ganghinagar,Sector 10, 

Gandhinagar, Gujarat 

 
7 

 
Agriculture 

Krishi Bhavan, Sector-10/A, Podium Level, 

Gandhinagar-382010 

 
8 

 
Nursing(B.sc) 

Civil Hospital Compound, Asarva, Ahmedabad- 

380016 

 
9 

 
Nursing(ANM & GNM) 

Block No:-5/1, Dr. Jivraj Mehta, Sector-10, 

Gandhinagar 

 
10 

Technical Education 

Department 

Karmyogi Bhavan, Block No-2,6th Floor, Sector- 

10-A, Gandhinagar 
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મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના 
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મા ંઅરજી કરતા વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના 

 

1. ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ માન્ય બોર્ડમાાંથી ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/ વવજ્ઞાન 

પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ ુપસડન્ટાઈલ મેળવી તેમજ ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં ૬૫ ટકા કે તેથી 
વધ ુ ગણુ મળેવી શકૈ્ષણણક વર્ડ ૨૦૨૧-૨૨માાં સ્નાતક /ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમના પ્રથમ વર્ડમાાં પ્રવેશ 

મેળવેલ તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમાંદ વવદ્યાથીઓને આ યોજના અન્વય ેઆવથિક સહાય આપવામાાં આવ ે

છે.     

2. આ યોજનાના વશક્ષણ વવભાગના સાંબાંવધત તમામ (https://mysy.guj.nic.in) ઠરાવમાાં જણાવ્યા મજુબની 
પસડન્ટાઈલ અન ેવાલીની આવકની પાત્રતા ધરાવતા અન ેશૈક્ષણણક વર્ડ ૨૦૨૧-૨૨માાં સ્નાતક/ર્ીપ્લોમા 
અભ્યાસક્રમોના પ્રથમ વર્ડમાાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાથીઓએ https://mysy.guj.nic.in પર ઓનલાઈન 

અરજી કરવાની રહશેે.  

3. વવદ્યાથીએ ઓનલાઈન ફોમડ https://mysy.guj.nic.in પર રજીસ્રેશન કરી ભરવાનુાં રહશેે.  

4. રજીસ્રેશન કરતા પહલેા વવદ્યાથીએ નોટીસ બોર્ડ પર આપેલી બધી વવગતો જેત ેલાઇન પર ક્લીક કરી 

વાાંચી લેવી તથા ત્યારબાદ જ  ઓનલાઈન  રજીસ્રેશન કરવુાં.  

5. ઓનલાઇન રજીસ્રેશન માટે  https://mysy.guj.nic.in  વબેસાઇટ પર લોગ-ઇન થવાનુાં રહશેે.  

6. રરન્યઅુલ અરજી માટે રજીસ્ટર થયેલા મોબાઈલ નાંબર પર Password આવલે હશ ેજેના વર્ ે વવદ્યાથીએ 

લોગ ઇન થવાનુાં રહશેે. (વવદ્યાથીએ મોબાઈલ નાંબર પોતાનો જ આપવો, અન ે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનાાં 

સમયગાળા દરમ્યાન બદલવો નહી, ભવવષ્યમાાં એજ નાંબર પર SMS દ્વારા મારહતી મોકલવામાાં આવશ)ે. 

7. લોગ ઇન થયા પછી માાંગવામાાં આવેલ વવગતો ભરવાની રહશેે અન ેજરૂરી દસ્તાવેજો અપલોર્ કરવાના 

રહશેે. વવદ્યાથીઓએ પોતાના ઓરીજીનલ દસ્તાવેજ સ્કેન કરીને ઓનલાઈન ફોમડ સાથ ે અપલોર્ 

કરવાના રહશેે. અપલોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો .jpg /.jpeg /.pdf  ફોમેટમા ંહોવા જોઈએ.તેમજ 

દસ્તાવેજ ૧.pdf  ફોરમેટ હોય તો મહત્તમ 1 mbps અને ૨.jpg/ .jpeg ફોરમેટ હોય તો 512 kbps 

સાઈઝમા ંહોવા જોઈએ.   

8. વવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યા ત્યાર પછીના ક્રવમક શૈક્ષણણક વર્ડમાાં રીન્યઅુલ સહાય મેળવવા માટે અગાઉ જે 

વરે્ વશષ્યવવૃિ મળી હોય તે પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦% માર્કસષ સારે્થ ઉત્તીિષ થવાનુાં રહશેે અને જે તે 

શૈક્ષણણક સાંસ્થાના નીવત વનયમો પ્રમાણે જે તે શૈક્ષણણક વર્ડમાાં ઓછામા ંઓછી ૭૫% હાજરી હોવી જરૂરી 

રહશેે. જે અંગે સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. (ફોમેટ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે)  

9. વવદ્યાથીએ પોતાનો પ્રવેશ આખરી થાય ત્યારબાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે. યોજનાના 
વેબપોટડલ https://mysy.guj.nic.in પર યોજનાના તમામ ઠરાવો ઉપલબ્ધ છે. 

10. વવદ્યાથીએ વાલીની આવક અંગેનુાં નાિાકંીય વર્ષ ૨૦૨0-૨૧નુ ં આવકનુાં પ્રમાણપત્ર મામલતદાર 

અથવા તાલકુા વવકાસ અવધકારી પાસેથી મેળવવાનુાં રહશેે. વવદ્યાથીએ આપવાના સલે્ફ રર્ક્લેરેશનમાાં 
પણ વાલી (માતા-વપતા) ની આવકની વવગતો આપવાની રહશેે. 

https://mysy.guj.nic.in/
https://mysy.guj.nic.in/
https://mysy.guj.nic.in/
https://mysy.guj.nic.in/
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11. વવદ્યાથીએ વાલીની આવકનુાં નાણાકીય વર્ડ ૨૦૨0-૨૧નુાં ઇન્કમટેક્ષ રીટનડ અથવા ઇન્કમટેક્ષ રીટનડ 
ભરવાપાત્ર ન હોય ફક્ત તઓેએ જ “આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનુાં સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન" 

આપવાનુાં રહશેે. 

12. જે વાલીઓની નાણાકીય વર્ડ ૨૦૨0-૨૧ની આવક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી વધારે હશે તેમને ફરજીયાત 

ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ જોડવાનુ ંરહશેે.  
13. વવદ્યાથી જે સાંસ્થામા પ્રવેશ મેળવ ે તે સાંસ્થાના આચાયડશ્રી પાસેથી સાંસ્થાના લેટરહરે્ પર પ્રમાણપત્ર 

મેળવીન ેરજુ કરવાનુાં રહશેે. 

14. સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન, સાંસ્થાના આચાયડશ્રી પાસેથી મેળવવાન ુપ્રમાણપત્ર તથા આવકના પ્રમાણપત્રનુાં ફોમેટ 

વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.   
15. માંજૂર થયેલ મળવાપાત્ર સહાયની રકમ વવદ્યાથીઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાાં ર્ાયરેકટ બેનીફીટ રાન્સફર 

(DBT) હઠેળ સીધી જમા થતી હોવાથી વવદ્યાથીઓએ બને્કમાાં ખાત ુાં ખોલાવવાનુાં રહશેે અન ે આ બેન્ક 

ખાતા સારે્થ વવદ્યાર્થીઓએ પોતાના આધાર નબંર જોડવાના રહશેે (Aadhaar seeding). વવદ્યાથીઓએ 

પોતાના આધારનાંબરની વવગત ઓનલાઈન અરજીમાાં આપવાની રહશેે. 

16. વવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઈ નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાતે 
અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવાની રહશેે અન ે અરજી સાથ ે નીચે જણાવેલ સ્વ-પ્રમાણણત 

દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહશેે. 

 

 

List of Documents for Fresh Application 2021-22 

 

1. આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

2. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાડની માકડશીટની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

3. ર્ીગ્રી /ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મળ્યાનો પ્રવેશ સવમવતનો લેટરની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

4. ટયશુન ફી ભયાડની તમામ પહોંચની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

5. સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન(અસલમાાં), 
6. વાલીની આવકનુાં પ્રમાણપત્ર(મામલતદાર અથવા તાલકુા વવકાસ અવધકારીનુાં)ની સ્વ-પ્રમાણણત 

નકલ, 

7. સાંસ્થાના આચાયડશ્રીન,ુ સાંસ્થાના લેટરહરે્ પર,પ્રમાણપત્ર(અસલમાાં), 
8. હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાની પહોંચની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

9. બેન્કમાાં બચત ખાતાની પાસબકુના પ્રથમ પાનાની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

10. ઇન્કમટેક્ષ રીટનડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ અથવા આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનુાં સેલ્ફ 

રર્ક્લેરેશન (અસલમાાં). 
 

 

List of Documents for Renewal Application 2021-22 

 

1. વવદ્યાથીના આધારકાર્ડની નકલ (સ્વપ્રમાણણત) 

2. સાંસ્થાના વર્ા પાસેથી વશષ્યવવૃિ રીન્યઅુલ માટેનુાં પ્રમાણપત્ર (અસલમાાં) 

file:///D:/Niral/MYSY%202018-19/Updated%20format/certificate%20from%20Inst%20.pdf
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3. વવદ્યાથીના પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગ ુપર્તુાં હોય તે વર્ડ)ની માકડશીટની (સેમેસ્ટર સીસ્ટમ હોય તો 
બન્ને સેમેસ્ટરની માકડશીટ) નકલ (સ્વપ્રમાણણત) 

4. વવદ્યાથીએ અભ્યાસક્રમના બીજા/ત્રીજા/ચોથા (જે લાગ ુપર્તુાં હોય તે વર્ડ)માાં ફી ભયાડની તમામ 

પહોંચની નકલ(સ્વપ્રમાણણત) 

5. હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાની તમામ પહોંચની નકલ (સ્વપ્રમાણણત), 

6. વવદ્યાથીના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબકુનુાં પ્રથમ પાનાની નકલ(સ્વપ્રમાણણત) 

7. ઇન્કમટેક્ષ રીટનડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ અથવા આવકવેરાનેપાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેન ુસેલ્ફ 

રર્ક્લેરેશન (અસલમાાં)  
 

 આ ઉપરાતં વવદ્યાર્થીની અરજી મજુંર કરવા જરૂર જિાય તો કચેરી વવદ્યાર્થીના પરરિામ તર્થા 
કૌટંુણબક આવકને લગતા વધારાના દસ્તાવેજો માગંી શકે છે.  

 

17. આ યોજનાના અમલ માટે રાજ્યભરમાાં ૨૭૮ હલે્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. વવદ્યાથીઓએ 

પોતાના અભ્યાસક્રમને સાંબાંવધત નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાત ે જઈ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
કરાવવાની રહશેે અને ચકાસણી બાદ અરજી પત્રક અન ેદસ્તાવેજોનો એક સેટ હલે્પ સેન્ટર ખાત ેજમા 
કરાવવાનો રહશેે. હલે્પ સેન્ટર ખાત ે અરજી જમા કરાવીને Acknowledgement Receipt મળેવવાની 
રહશેે. હલે્પ સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાસિી કરાવેલ હોય અને તેની Acknowledgement Receipt 
મેળવેલ હશે એજ વવદ્યાર્થીઓની અરજી માન્ય ગિવામા ંઆવશે. 

18. વવદ્યાથીઓએ રજીસ્રેશન કરાવ્યાના ૧૫ રદવસમા ંસબંવંધત અભ્યાસક્રમના નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાત ે

જઈ દસ્તાવેજોની ચકાસિીની કાયષવાહી પિુષ કરાવવાની રહશેે.  

19. હલે્પ સેન્ટરોના કો-ઓર્ીનેટરોની વવગતો વેબસાઈટ પર રાખેલ છે જેઓનો કામકાજના રદવસોમાાં ઓરફસ 

સમય દરમ્યાન જ સાંપકડ  કરવા વવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓન ેખાસ નમ્ર વવનાંતી છે.   

20. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/વવજ્ઞાનપ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ ુપસડન્ટાઈલ 

મેળવનાર પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન અરજી (registration) સાંબાંવધત કોઈ મુાંઝવણ હોય 

તો તેમણ ે પોતાની ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની માકડશીટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ mysy-

technical@gujgov.edu.inપર મોકલી આપવાની રહશેે.  

21. આજ રીતે ર્ીપ્લોમા ટુ ર્ીગ્રી ના વવદ્યાથીઓએ પણ રજીસ્રેશન સાંબાંવધત કોઈ મુાંઝવણ હોય તો તેમણ ે

પોતાની ર્ીપ્લોમાની છેલ્લા વર્ડની માકડશીટ/ર્ીપ્લોમાાં સટીફીકેટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ mysy-

technical@gujgov.edu.inપર મોકલી આપવાની રહશેે. 

22. આ યોજના હઠેળ ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ વવદ્યાથી યોજનાની વેબસાઈટ પર પોતાના યઝુર 

આઈ.ર્ી. અન ેપાસવર્ડથી લોગઈન થઈ પોતાની ઓનલાઈન અરજીનુાં સ્ટેટસ જાણી શકશ.ે  

23. તમામ વવદ્યાથીઓએ આ સહાય અંગેની કોઇ પણ પ્રકારની મારહતી, મુાંઝવણ માટે ફક્ત ઉપર જણાવેલ 

ઈ-મેઈલ પર જ સાંપકડ  કરવાનો રહશેે.  

 

 યોજનાની વધ ુમારહતી હલે્પ લાઈન નાં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦) પરથી 
મળી શકશ.ે 
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FAQ'S User manual Student status Contact us Login/Register for 2021-22

Mukhyamantri Yuva Swavalamban YojanaMukhyamantri Yuva Swavalamban YojanaMukhyamantri Yuva Swavalamban YojanaMukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana
Education Department, Gujarat State.Education Department, Gujarat State.Education Department, Gujarat State.Education Department, Gujarat State.

Notice Board

List of
document
formats.(2021-
2022) 
Important
instrucations for
Aadhaar linking
List of
Education
Department
Resolutions for
Mukhyamantri
Yuva
Swavalamban
Yojana
List of Help Centres
Instructions to student for Returning Sahay
For all other queries kindly meet at the Helpcenter and concern Department.Click here for list of Departments.
Guidelines for Technical Students.
Important Instructions for Universities & Colleges regarding MYSY and other scholarship.
MYSY GR for Corona Warriors dated: 15/09/2020.
Formats of Various Income Tax Return Form (For Reference)
Instructions to Students 2021-22.

https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/FAQs.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Frm_open_stat.aspx
https://mysy.guj.nic.in/Frm_Stu_contact.aspx
https://mysy.guj.nic.in/frm_stu_doc_list.aspx
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Important%20instrucations%20for%20Aadhaar%20linking.pdf
https://mysy.guj.nic.in/frm_stu_gr.aspx
https://mysy.guj.nic.in/Frm_stu_tot_rej.aspx
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Important%20Instruction%20for%20returning%20sahay.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Department%20list.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/GUIDELINES_FOR_STUDENTS_OF_TECHNICAL_DEPARTMENT.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Important_instructions_other_scholarship.pdf
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/MYSYGRFORCORONAWARRIORS.pdf
https://mysy.guj.nic.in/frm_it_docs.aspx
https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/InstructionstoStudents2021.pdf
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Important instructions for pending document students

 

               Interest Subsidy Scheme on Education Loan યોજનાનો પણ લાભ મેળવવા માટે અહી િ�લક કરો..
               CMSS યોજનાનો પણ લાભ મેળવવા માટે અહી િ�લક કરો..
 ન�ધ- તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૧ થી તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૧ સુધી �દવાળીના પવ� તમામ હે�પ-સે�ટર બંધ રાખવામાં આવશે. તા.૦૮/૧૧/૨૦૨૧ થી હે�પ સે�ટરો

ચાલુ રહેશે
 ન�ધ- હાલમાં વષ� ૨૦૨૧-૨૨ અંતગ�ત ફ�ત ગુજરાત બોડ�ના િવ�ાથ�ઓ જ �ેશ અર�ની ��કયા કરી શકશે. (CBSE બોડ�,ICSE બોડ� અને Diploma

to Degreeના િવ�ાથ�ઓની �ેશ અર�ની ���યા ટુંક સમયમાં શ� કરવામાં આવશે.)
શૈ�િણક વષ� ૨૦૧૯ માં �વેશ મેળવેલ MBBSના િવ�ાથ�ઓને 2nd Renewal ની અર� 2nd MBBS ની પાસ માક�શીટ આ�યા બાદ જ કરવાની

રહેશે.
ન�ધ: ગુજરાત રા�યની કે��ીયકૃત �વેશ સિમિત �વારા �વેશ કાય�વાહી ચાલુ હોય અને તેમાં રીશ�લ�ગ કરવા માંગતા િવ�ાથ�ઓએ તેઓનો �વેશ ક�ફમ� થાય

અને તેઓ રીશફલ�ગમાં જવા ન માંગતા હોય �યારે જ ઓનલાઈન અર� કરવી. એડમીશનના રાઉ�ડ ચાલતા રહેશે �યાં સુધી તારીખ લંબાવવામાં આવશે જેની દરેક
િવ�ાથ�ઓએ ન�ધ લેવી.

MYSY helpline numbers: 079-26566000,7043333181 (10:30 AM to 6:00 PM)
Contact Us
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