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િશ�ણ િવભાગના  

તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૫, તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૬, તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૬ તથા 
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ ના ઠરાવ �માકં:પરચ/૧૦૨૦૧૪/"ઓુઆર-૬/સ  

તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના ંઠરાવ �માકં:પરચ/૧૦૨૦૧૭/૭૫૯/સ

તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૭ના ંઠરાવ �માકં:એમવાયએસવાય-૧૨૧૭-૬૮૧-ખ 



+ાથિમક િશ�ણ અને મા.યિમક િશ�ણ……

• સરકાર/ અન ે અ0દુાિનત +ાથિમક શાળાઓમા ં
અ3યાસ કરતા તમામ િવ4ાથ5ઓન ેગણવશે સહાય , 
મફત પાઠય89ુતકો અન ે િશ;ય<િૃ>નો લાભ વાલીની 
વાિષBક આવકની મયાCદા .યાન ેલીધા િસવાય 

• સરકાર/ અન ે અ0દુાિનત મા.યિમક તથા ઉFચ>ર 
મા.યિમક શાળાઓના તમામ િવ4ાથ5ઓન ે વાલીની 
વાિષBક આવકની મયાCદા .યાન ે લીધા િસવાય મફત 
પાઠય 89ુતકો  
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• રાGયમા ં આવેલ માHય બોડCની ધોરણ-૧૦ અથવા 
ધોરણ-૧૨ િવKાન +વાહ / સામાHય +વાહની 
પર/�ામા ં ૮૦ કL તેથી વM ુ પસNHટાઈલ મેળવી 
ડ/Qલોમા અથવા 9નાતક અ3યાસ�મમા ં +વેશ 
મેળવનાર િવ4ાથ5ઓ.... 

• રાGયમા ં આવેલ માHય "િુન/બોડCની ડ/Qલોમાની 
પર/�ામા ં ૬૫ ટકાથી વM ુ Rણુ મેળવી 9નાતક 
અ3યાસ�મમા ં+વેશ મેળવનાર િવ4ાથ5ઓ.... 

• S. ૬.૦૦ લાખ Tધુીની કૌVુંWબક વાિષBક આવક 
ધરાવનાર િવ4ાથ5ઓ......

ઉFચ િશ�ણ સહાય માટLની પાXતા........
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ઉFચ િશ�ણ માટL મળવાપાX સહાય....

• 9વ-િનભCર અ3યાસ�મની િનયત અવિધ માટL +િત 
વષC ટYશુન ફ/ સહાય 

• +વતCમાન રહLઠાણના તાZકુા બહાર હો9ટLલમા ં રહLતા 
અન ે સરકાર//અ0દુાિનત છાXાલયમા ં +વેશ નહ/ 
મ\યો હોય તેવા િવ4ાથ5ઓન ે અ3યાસ�મની િનયત 
અવિધ માટL +િત વષC ૧૦ માસ લેખે  રહLવા-જમવા 
માટLની સહાય 

• ઇજનેર/, મેડ/કલ _વા +ોફLશનલ 9વ-િનભCર 
અ3યાસ�મોમા ં +વશે મેળવનાર િવ4ાથ5ઓન ે એક 
વાર સાધન-89ુતક સહાય
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ટYશુન ફ/ સહાય.... 
• મેડ/કલ, ડLHટલ _વા 9નાતક ક�ાના 9વ-િનભCર અ3યાસ�મો માટL 

ટYશુન ફ/ની ૫૦ ટકા રકમ મહ>મ S. ૨.૦૦ લાખ ની મયાCદામા ં 

• ઇજનેર/, ફામCસી, આ"વુNદ, હોમીયોપેથી, નસ`ગ, ફ/ઝીયોથેરાપી _વા 
9નાતક ક�ાના 9વ-િનભCર અ3યાસ�મો માટL ટYશુન ફ/ની ૫૦ ટકા 
રકમ મહ>મ S.૫૦,૦૦૦ ની મયાCદામા ં 

• bડQલોમા ક�ાના 9વ-િનભCર અ3યાસ�મો માટL ટYશુન ફ/ની ૫૦ ટકા 
રકમ મહ>મ S.૨૫,૦૦૦ ની મયાCદામા ં  

• બી.એ., બી.કોમ, બી.એસ.સી., બી.બી.એ, બી.સી.એ.  _વા નોન-
+ોફLશનલ 9નાતક ક�ાના 9વ-િનભCર અ3યાસ�મની ટYશુન ફ/ની ૫૦ 
ટકા રકમ મહ>મ S.૧૦,૦૦૦ ની મયાCદામા ં

• bડQલોમા Vુ ડ/cી 9વ-િનભCર અ3યાસ�મો માટL ટYશુન ફ/ની ૫૦ ટકા 
રકમ મહ>મ S.૫૦,૦૦૦ ની મયાCદામા ં 

• સરકાર/ મેડ/કલ, ડLHટલ, ઇજનેર/ કોલેજોમા ં જનરલ બેઠકો પર 
અનામત ક�ાના ઉમેદવારો _ સdંયામા ં +વેશ મેળવે તેટલા 
િવ4ાથ5ઓ 9વ-િનભCર કોલેજમા ં+વેશ લ ેતો તેઓને 9વ-િનભCર અને 
સરકાર/ કોલેજની ફ/ના તફાવતની રકમ મળવાપાX  



રહLવા-જમવા સહાય.... 

• પાXતા ધરાવતા અન ે 9નાતક અથવા bડQલોમા 
અ3યાસ�મોમા ં +વેશ મેળવી પોતાના +વતCમાન 
રહLઠાણના તાZકુાની બહાર અ3યાસ કરતા અન ે
સરકાર//અ0દુાિનત છાXાલયમા ં +વેશ નહ/ મ\યો 
હોય તેવા િવ4ાથ5ઓન ે વષCના ૧૦ મbહના માટL દર 
મbહન ે S.૧,૨૦૦ રહLવા-જમવાની સહાય પેટL 
મળવાપાX 
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સાધન-89ુતક સહાય.... 
MYSY GR : Date : ૧૯/૦૭/૨૦૧૭
એમવાયએસવાય-૧૨૧૭-૬૮૧-ખ 

• MYSY યોજના eતગCત સાધન-89ુતક સહાયમા ંવM ુઅ3યાસ�મોનો સમાવેશ 
કરવામા ંઆવેલ છે. (વન ટાઈમ) 
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મેડ/કલ, ડLHટલ S.૧૦,૦૦૦ 

ઈજનેર/, ટLકનોલોh, ફામCસી, આકiટLjચર, 
એcીકkચર,આ"ુCવેદ, હોિમયોપેથી, નસ`ગ, 
ફ/ઝીયોથેરાપી, પેરા-મેડ/કલ, વેટરનર/, 
ઇHટ/ર/યર ડ/ઝાઇન, Qલાનlગ, હોટLલ 
મેનેજમેHટ 

S.૫,૦૦૦

ડ/Qલોમા ંઅ3યાસ�મો S.૩,૦૦૦
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‘odુયમXંી કHયા કLળવણી િનિધ’ અHવયે મેડ/કલની કHયાઓને બાક/ની 
ટYશુન ફ/ની સહાય બાબત 

MYSY GR : એમવાયએસવાય-૧૨૧૭-૬૮૧-ખ તા:૧૯/૦૭/૨૦૧૭

• odુયમXંી "વુા 9વાવલબંન યોજના અHવયે 9વ-િનભCર 
મેડ/કલ કોલેજોમા ં+વેશ મેળવનાર િવ4ાથ5ઓને ૫૦ 
ટકા ટYશુન ફ/ સહાય S.૨.૦૦ લાખની મયાCદામા ં 

• odુયમXંી "વુા 9વાવલબંન યોજના અHવયે સહાય 
મેળવનાર મેડ/કલ અ3યાસ�મોની િવ4ાથ5નીઓને 
બાક/ની ટYશુન ફ/ સહાય, qુલ ટYશુન ફ/ S.૬.૦૦ 
લાખની મયાCદામા,ં  માન.odુયમXંી કHયા કLળવણી 
િનિધમાથંી   

• અમલ શૈ�Wણક વષC-૨૦૧૭-૧૮થી 



9

 શહ/દ થયેલ જવાનોના સતંાનોને સહાય
MYSY GR : પરચ/૧૦૨૦૧૪/"ઓુઆર-૬/સ ૨૬/૧૨/૨૦૧૬

 

• Rજુરાત રાGયના વતની હોય અન ે".ુધ, આતકંવાદ, 
નકસલવાદ _વા કારણોસર ભારતીય સેનાના, કLHsીય 
કL રાજયના અધCલtકર/ દળોના ફરજો દરuયાન શહ/દ 
થયેલ જવાનોના સતંાનોન ે પરસેHટાઈલ /પરસેHટLHજ 
કL આવક મયાCદા ને .યાન ેલીધા િસવાય આ યોજના 
eતગCત ડ/Qલોમા ં /9નાતક અ3યાસ�મ માટL સહાય 
મળવાપાX થશ.ે આ માટL િનયામકvી, સૈિનક વેkફLર 
બોડC0 ુ/ંસ�મ અિધકાર/0ુ ં +માણપX રwૂ કરવા0ુ ં
રહLશ.ે 

• અમલ શૈ�Wણક વષC-૨૦૧૬-૧૭થી



odુય કમાનાર yયzjત0ુ ં{ુ:ખદ અવસાન થવાથી પછ/ના વષCથી 
આિથBક જોગવાઈ સતંોષતા હોય તેવા િવ4ાથ5ઓને સહાય

MYSY GR : પરચ/૧૦૨૦૧૭/૭૫૯/સ ૧૫/૦૭/૨૦૧૭

• વષC ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ અન ે૨૦૧૭-૧૮મા ં+વશે 
મેળવેલ જો કોઈ િવ4ાથ5ના પbરવારના odુય કમાનાર 
yયzjત0ુ ં {ુ:ખદ અવસાન થવાથી િવ4ાથ5 યોજના 
અHવય ે શૈ�Wણક અન ે અHય તમામ જોગવાઈઓ 
ઉપરાતં આિથBક જોગવાઈ સતંોષતા હોય તવેા 
િવ4ાથ5ને તેના અ3યાસ|મના બાક/ના સમયગાળા 
માટL ઉFચ િશ�ણ સહાય. 

• અમલ શૈ�Wણક વષC ૨૦૧૭-૧૮
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અHય શરતો......
• 9વ-િનભCર અ3યાસ�મોમા ં એન.આર.આઇ. બઠેકો પર 
+વેશ મેળવતા િવ4ાથ5ઓન ેઆ યોજના હLઠળ લાભ 
મળવાપાX થશ ેનહ/. 

• ઉFચ િશ�ણ સહાય માટLની રાGય સરકાર અથવા 
ભારત સરકારની િવિવધ યોજનાઓ અથવા અHય કોઇ 
યોજનાઓ પૈક/ કોઇ એક યોજના હLઠળ સહાય 
મળવાપાX. 

• મwંૂર થયેલ મળવાપાX સહાયની રકમ િવ4ાથ5ઓના 
બેHક એકાઉHટમા ંડ/બીટ/થી સીધી જમા.

•  સહાય મેળવનાર િવ4ાથ5 સામ ે સ9ંથાના નીિત 
િનયમો અથવા નૈિતક ધોરણો +માણ ે ગભંીર િશ9ત 
િવષયક કાયCવાહ/ થઇ હશ ેતો આવો િવ4ાથ5 સહાય 
મેળવવા માટL અથવા ચાZ ુરાખવા માટL ગેરલાયક. 



અHય શરતો.......

• કોઇ િવ4ાથ5 ખોટ/ િવગતો કL ખોVુ આવક0ુ ં+માણપX 
રwુ કર/ને છેતરિપ}ડ/થી સહાય મેળવ ે તો િવ4ાથ5 
પાસેથી સહાયની તમામ રકમ ૧૮%ના દંડનીય yયાજ 
સbહત પરત કરાવવા ઉપરાતં કાયદLસરની કાયCવાહ/  

• િવ4ાથ5એ +વેશ મેળyયા પછ/ના �િમક શૈ�Wણક 
વષCમા ંર/H"અુલ સહાય મેળવવા માટL અગાઉ _ વષN 
સહાય મળ/ હોય ત ેપર/�ામા ંઓછામા ંઓછા ૫૦% 
માjસC સાથ ેઉિ>ણC      

• સહાય મેળવનાર િવ4ાથ5ઓની _ ત ે શૈ�Wણક 
સ9ંથાના નીિત િનયમો +માણે _ ત ે શ�ૈWણક વષCમા ં
ઓછામા ંઓછ/ ૭૫% હાજર/
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ઉFચ િશ�ણ સહાય eતગCત  યોજના0ુ ંઅમલીકરણ....

• નોલેજ કHસોિશBયમ ઑફ Rજુરાત (કLસીh) નોડલ એજHસી 

• NICના પરામશCમા ંબનાવેલ વેબ પોટCલ 
http://mysy.guj.nic.in પર િવ4ાથ5 �ારા ઓનલાઇન અરh 

• "િુનવિસBટ/ઓ/સ9ંથાઓ હLkપ સેHટર તર/કL િન"jુત 

• હLkપ સેHટર �ારા િવ4ાથ5ની ઓનલાઈન અરhની ચોકસાઈ8વૂCક 
ઓનલાઈન ચકાસણી 

• હLkપ સેHટર �ારા ચકાસણી થયેલ અરhઓ સબંિંધત 
કિમશનરvી/ િનયામકvીની કચેર/ �ારા ઓનલાઈન ચકાસણી 
કરવાની કાયCવાહ/ 

• િનયત કરાયેલ જોગવાઇ oજુબના ધોરણો સતંોષતા િવ4ાથ5ઓને 
સહાય માટL સબંિંધત કિમશનરvી/ િનયામકvીની કચેર/ �ારા 
કL.સી.h.ને ભલામણ 

• કL.સી.h. �ારા કLHsીયqૃત ધોરણે સહાયની રકમ0ુ ં �કુવ�ુ ં

     



14



Important Information
• Web-Portal: http://mysy.guj.nic.in

• Education Department Resolution dated 07/10/2015 
• Education Department Resolution dated 05/04/2016

• Education Department Resolution dated 04/06/2016 
• Education Department Resolution dated 26/12/2016

• Education Department Resolution dated 15/07/2017

• Education Department Resolution dated 19/07/2017 
• Instructions for Students

• List of Help Centers

• Self Declaration Format

• Format for Income Certificate ( Mamlatdar/TDO)

• List of Courses



List of Documents for 

New Applications 2017-18

• ,-�#"�(.�� �"� (9વ+માWણત) 
• ધોરણ-૧૦/ધોરણ-૧૨/bડQલોમા પાસ કયાCની માકCશીટની નકલ 
(9વ+માWણત),

• ડ/cી /bડQલોમા અ3યાસ�મમા ં+વેશ મ\યાનો +વેશ સિમિતનો 
લેટરની નકલ (9વ+માWણત),

• ટYશુન ફ/ ભયાCની તમામ પહ�ચની નકલ (9વ+માWણત),
• સેkફ ડLકલરLશન(અસલમા)ં 
• સ9ંથાના આચાયCvી0ુ ં+માણપX (સ9ંથાના લેટરહLડ પર, 
અસલમા)ં

• વાલીની આવક0ુ ં+માણપX(મામલતદાર અથવા તાZકુા 
િવકાસ અિધકાર/0ુ)ંની નકલ(9વ+માWણત),

• હો9ટLલ +વેશ તથા જમવાની તમામ પહ�ચની નકલ 
(9વ+માWણત),

• નેશનલાઈઝડ બેHકમા ંબચત ખાતાની પાસ�કુ0ુ ં+થમ પાનાની 
નકલ(9વ+માWણત) 
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List of Documents for 
First/Second Renewal Applications
 
• િવ4ાથ5ના આધારકાડCની નકલ (9વ+માWણત) 
• સ9ંથાના વડા પાસેથી િશ;ય<િૃ> ર/H"અુલ માટL0ુ ં+માણપX 
(અસલમા)ં

• િવ4ાથ5ના +થમ/બી� વષCની માકCશીટની (સેમે9ટર સી9ટમ  
હોય તો બ�ે સેમે9ટરની માકCશીટ) નકલ (9વ+માWણત)

• િવ4ાથ5એ 9નાતક અ3યાસ�મના બી�/Xી� વષCમા ંફ/ 
ભયાCની તમામ પહ�ચની નકલ(9વ+માWણત) 

• હો9ટLલ +વેશ તથા જમવાની તમામ પહ�ચની નકલ 
(9વ+માWણત),

• િવ4ાથ5ના બેHકના બચત ખાતાની પાસ�કુ0ુ ં+થમ પાનાની 
નકલ(9વ+માWણત)

17



Important Instruction for Document Verification……

• Verify Aadhaar Number and Name in Aadhaar Card

• Verify details in self declaration and collect original 

• Match Income mentioned in self declaration and 

Income Certificate

• Verify all tuition fee receipts

• Ask about applied/got benefit from any other 

scholarship

• Verify Hostel details and receipts

18
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odુયમXંી "વુા 9વાવલબંન યોજના
સ9ંથા �ારા .યાને લેવાના o�ુા 

• સ9ંથા ખાતે ર/પોટ�ગ સમયે જ િવ4ાથ5ઓને યોજનાની માbહિત 
મળ/ રહL તેવી yયવ9થા ગોઠવવી. 

• ર/પોટ�ગ સમયે અHય માbહિતની સાથે િવ4ાથ5ઓના  
પરસેHટાઈલની િવગતો મેળવી લેવી. 

• સ9ંથા ખાતે ઓbરએHટLશનના કાયC�મમા ંિવ4ાથ5ઓને યોજનાની 
માbહિત આપવી. નોટ/સબોડC પર યોજનાની માbહિત +િસ.ધ 
કરવી તથા જSર જણાયે સેમીનાર0ુ ંઆયોજન કર<ુ.ં સ9ંથાની 
વેબસાઈટ પર યોજનાની માbહિત +દિશBત કરવી.   

• તમામ પાXતા ધરાવતા િવ4ાથ5ઓ સહાય મેળવવા અરh કરL 
તે સ9ંથાના વડાvી તથા સબંિંધત ખાતાના વડાvીઓએ 
Tિુનિ�ત કર<ુ.ં 

• અગાઉના વષ�મા ં યોજના અHવયે સહાય મેળવી �કુLલા 
િવ4ાથ5ઓનો ડLટાબેઝ રાખવો અને તમામ િવ4ાથ5ઓ 
ર/H"અુલ માટL અરh કરL તે જો<ુ.ં 
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odુયમXંી "વુા 9વાવલબંન યોજના
સ9ંથા �ારા .યાને લેવાના o�ુા  

• સ9ંથા ખાતેના યોજનાના હLkપ સેHટરમા ં કો-ઓડiનેટર 
ઉપરાતં 8રુતા +માણમા ં 9ટાફની ફાળવણી કરવી તથા 
ઈHટરનેટ/િ+Hટર _વી જSર/ તમામ yયવ9થા 
દ9તાવજેોની ચકાસણી માટL આવતા િવ4ાથ5ઓન ે 8રુ/ 
પાડવી. 

• િવ4ાથ5 પોતાના બેHક ખાતા સાથ ેઆધાર નબંરની િવગતો 
સીડlગ કરાવ ેતેની ખાXી કરવી. 

• વષC ૨૦૧૭-૧૮ થી અરhઓની ચકાસણી ઓનલાઈન 
કરવાની હોવાથી તમામ દ9તાવેજો, જSર/ 
ર/ઝોk"શુનવાળા(9પ;ટ વાચંી શકાય તેવા), અપલોડ થાય 
તેની તકLદાર/ રાખવી. _થી િવ4ાથ5ની અરh દ9તાવજેોન ે
કારણે પેHડlગ રહL નહl. 

   
 



For any query please contact……..

� For Registration related: mysygujarat2017@gmail.com
� For Sahay Related: 

• Technical Education : mysytechnical2017@gmail.com

• Medical and Paramedical: mysymedical@gmail.com

• Ayurved & Homeopathy: mysyayurved2017@gmail.com
• Higher Education: mysygeneral@gmail.com 
• Agriculture Courses: saucouncil@gmail.com
• Veterinary Courses: hvgoriya@gmail.com 
• GNM/ANM: mysygnmanm@gmail.com

� Help Line- 079-26566000

� Knowledge Consortium of Gujarat(KCG): 7043333181



આભાર…..
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