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મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવબંન યોજના 
શૈક્ષણિક વષષ-૨૦૧૬-૧૭મા ંવણંિત રહી ગયેા વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સિુના 

  

1. ળૈક્ષણિક લષ ૨૦૧૬-૧૭ના લષભાાં પ્રલેળ ભેલેર અને મખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન મોજના 
અન્લમ ેવશામ ભાટે ાત્રતા ધયાલતા જે વલદ્યાર્થીઓ જે તે વભમે ઓનરાઈન અયજી કયી ળકેર 

નર્થી અર્થલા ળૈક્ષણિક લષ ૨૦૧૫-૧૬ના લષભાાં પ્રલેળ ભેલેર શોમ અને મખુ્મભાંત્રી યલુા 
સ્લાલરાંફન મોજના લષ ૨૦૧૫-૧૬ની વશામ ભેલેર શોમ અને ળયતચકૂર્થી અર્થલા 
વાંજોગલળાત ૨૦૧૬-૧૭ની યીન્યઅુર અયજી વભમભમાષદાભાાં કયી ળક્યા ન શોમ તેલા 
વલદ્યાર્થીઓ ભાટે ૨૦૧૬-૧૭ના ળૈક્ષણિક લષ યુત ુાં ઓનરાઈન અયજી ભાટે છેલ્રી તક 

આલાનુાં વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેર છે. 

2. જે વલદ્યાર્થીઓએ ૨૦૧૫-૧૬ની ઓપરાઈન અયજી કયેર શોમ અને વશામ ભી ગમેર શોમ 

તેઓએ િ યીન્યઅુર વશામ ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશળેે. 

3. ઓનરાઈન અયજી કયલાની અને જે તે શલે્-વેન્ટયના વભમ દયવભમાન અયજીનુાં લેયીપીકેળન 

કયાલી રેલાની છેલ્રી તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ છે. 

4. વલદ્યાર્થીઓએ http://mysy.guj.nic.in ય ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશળેે. જેભાાં 
ભાાંગલાભાાં આલેર વલગતો વલદ્યાર્થીઓએ બયલાની યશળેે અને જરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ 

કયલાના યશળેે. અપોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો .jpg અર્થવા .jpeg ફોમેટમા ંહોવા જોઈએ 

અને દરેક દસ્તાવેજ 400 kb ર્થી નાની સાઈઝનો હોવો જોઈએ.  

5. મોજનાના લેફોટષર http://mysy.guj.nic.in ય મોજનાની તભાભ વલગત ઉરબ્ધ છે. 

6. વલદ્યાર્થીએ લારીની આલકનુાં નાિાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬ નુાં આલકનુાં પ્રભાિત્ર ભાભરતદાય 

અર્થલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયી ાવેર્થી ભેલલાનુાં યશળેે. વલદ્યાર્થીએ આલાના વેલ્પ 

ડેકરયેળનભાાં િ લારી (ભાતા-વતા) ની આલકની વલગતો આલાની યશળેે. 

7. વલદ્યાર્થીએ લારીની આલકનુાં નાિાકીય વષષ ૨૦૧૫-૧૬નુાં ઇન્કભટેક્ષ યીટનષ અર્થવા ઇન્કભટેક્ષ 

યીટનષ બયલાાત્ર ર્થતુાં ન શોમ તેઓએ “આલકલેયાને ાત્ર આલક ન ર્થતી શોલા અંગેનુાં વેલ્પ 

ડડક્રેયેળન" આલાનુાં યશળેે. 

8. ળૈણક્ષિક લષ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં પ્રર્થભ લષભાાં જે વલદ્યાર્થીઓએ જે વાંસ્ર્થાભા પ્રલેળ ભેવયુાં શોમ તે 

વાંસ્ર્થાના આચામષશ્રી ાવરે્થી વાંસ્ર્થાના રેટયશડે ય પ્રભાિત્ર ભેલીન ેયજુ કયલાનુાં યશળેે. 

9. ૨૦૧૬-૧૭ના પ્રર્થભ યીન્યઅુર ભાટે વલદ્યાર્થીએ વાંસ્ર્થાના આચામષશ્રી ાવેર્થી વાંસ્ર્થાના રેટયશડે 

ય યીન્યઅુરનુાં પ્રભાિત્ર ભેલીને યજુ કયલાનુાં યશળેે 

10. વેલ્પ ડેકરયેળન, વાંસ્ર્થાના આચામષશ્રી ાવેર્થી ભેલલાન ુ પ્રભાિત્ર તર્થા આલકના 
પ્રભાિત્રનુાં પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે. 

11. ભાંજૂય ર્થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાર્થીઓના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયેકટ ફેનીપીટ 

ટ્રાન્વપય (DBT) શઠે વીધી જભા ર્થતી શોલાર્થી વલદ્યાર્થીઓએ નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ખાત ુાં 
ખોરાલલાનુાં યશળેે અને આ ફેન્ક ખાતા વાર્થ ે વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના આધાય નાંફય જોડલાના 
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(seeding) યશળેે. વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના આધાયનાંફયની વલગત ઓનરાઈન અયજીભાાં 
આલાની યશળેે. 

12. વલદ્યાર્થીઓએ ઓનરાઈન અયજી કમાષ ફાદ અયજીની વપ્રન્ટ આઉટ રઈ નજીકના શલે્ વેન્ટય 

ખાતે અવર દસ્તાલેજોની ચકાવિી કયાલલાની યશળેે અને અયજી વાર્થે સ્લ-પ્રભાણિત દસ્તાલેજો 
જભા કયાલલાના યશળેે. 

13. આ મોજનાના અભર ભાટે યાજ્મબયભાાં ૧૭૬ શલે્ વેન્ટયો ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે. 

વલદ્યાર્થીઓએ ોતાના અભ્માવક્રભન ે વાંફાંવધત નજીકના શલે્ વેન્ટય ખાતે જઈ અવર 

પ્રભાિત્રોની ચકાવિી કયાલલાની યશળેે અને ચકાવિી ફાદ અયજી ત્રક અને દસ્તાલેજોનો 
એક વેટ શલે્ વેન્ટય ખાતે જભા કયાલલાનો યશળેે. શલે્ વેન્ટય ખાતે અયજી જભા કયાલીને 
Acknowledgement Receipt ભેલલાની યશળેે. 

14. વલદ્યાર્થીઓએ યજીસ્ટે્રળન કયાવમાના ૧૫ ડદલવભાાં વાંફાંવધત અભ્માવક્રભના નજીકના શલે્ 

વેન્ટય ખાતે જઈ દસ્તાલેજોની ચકાવિીની કામષલાશી િુષ કયાલલાની યશળેે.  

15. શલે્ વેન્ટયોના કો-ઓડીનેટયોની વલગતો લેફવાઈટ ય યાખેર છે જેઓનો કાભકાજના 
ડદલવોભાાં ઓડપવ  વભમ દયમ્માન જ વાંકષ  કયલા વલદ્યાર્થીઓ તર્થા લારીઓને ખાવ નમ્ર 

વલનાંતી છે.   

16. ધોયિ-૧૦ અર્થલા ધોયિ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ/વલજ્ઞાનપ્રલાશ)ની યીક્ષાભાાં ૮૦ કે તેર્થી લધ ુ

વષન્ટાઈર ભેલનાય ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાર્થીઓને ઓનરાઈન અયજી (registration) 

વાંફાંવધત કોઈ મુાંઝલિ શોમ તો તેભિે ોતાની ધોયિ-૧૦ અર્થલા ધોયિ-૧૨ની ભાકષળીટ, 

એડભીળન રેટય અને જન્ભ તાયીખનો યુાલો Scan કયીન ે .pdf પાઈર 

mysygujarat2017@gmail.com ય ભોકરી આલાની યશળેે. 

17. આજયીત ે ડીપ્રોભા ટુ ડીગ્રીના વલદ્યાર્થીઓએ િ યજીસ્ટે્રળન વાંફાંવધત કોઈ મુાંઝલિ શોમ તો 
તેભિે ોતાની ડીપ્રોભાની છેલ્રા લષની ભાકષળીટ/પ્રોવલઝનર વડટિડપકેટ, એડભીળન રેટય 

અન ેજન્ભ તાયીખનો યુાલો Scan કયીન ે.pdf પાઈર mysygujarat2017@gmail.com ય 

ભોકરી આલાની યશળેે. 

18. યીન્યઅુર અયજી ભાટે કોઈ વલદ્યાર્થીને યજીસ્ટે્રળન વાંફાંવધત કોઈ મુાંઝલિ શોમ તો તેભિે ૨૦૧૫-

૧૬ની એકનોરેજભેન્ટ યીવીપ્ટ અને વશામ ભળ્મા અંગનેો યુાલો Scan કયીને .pdf પાઈર 

mysykcg@gmail.com ય ભોકરી આલાની યશળેે. 

19. આ મોજના શઠે ઓનરાઈન અયજી કમાષ ફાદ વલદ્યાર્થી મોજનાની લેફવાઈટ ય ોતાના 
યઝુય આઈ.ડી. અને ાવલડષર્થી રોગઈન ર્થઈ ોતાની ઓનરાઈન અયજીનુાં સ્ટેટવ જાિી 
ળકળ.ે મોજનાની લધ ુભાડશતી શલે્ રાઈન નાં: ૦૭૯- ૨૬૫૬૬૦૦૦ , ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ 

ર્થી ૧૮:૦૦) યર્થી ભી ળકળ.ે 
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List of Documents for Fresh Application 2016-17 

 

 આધાયકાડષની નકર (સ્લપ્રભાણિત)  

 ધોયિ-૧૦/ધોયિ-૧૨/ડડપ્રોભા ાવ કમાષની ભાકષળીટની નકર (સ્લપ્રભાણિત), 

 ડીગ્રી /ડડપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલેળ વવભવતનો રેટયની નકર 

(સ્લપ્રભાણિત), 

 ટયળુન પી બમાષની તભાભ શોંચની નકર (સ્લપ્રભાણિત), 

 વેલ્પ ડેકરયેળન(અવરભાાં)  
 વાંસ્ર્થાના આચામષશ્રીનુાં પ્રભાિત્ર (વાંસ્ર્થાના રેટયશડે ય, અવરભાાં) 
 લારીની આલકનુાં પ્રભાિત્ર(ભાભરતદાય અર્થલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયીનુાં)ની 

નકર(સ્લપ્રભાણિત), 

 શોસ્ટેર પ્રલેળ તર્થા જભલાની તભાભ શોંચની નકર (સ્લપ્રભાણિત), 

 નેળનરાઈઝડ ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબકુનુાં પ્રર્થભ ાનાની નકર(સ્લપ્રભાણિત)  

 ઇન્કભટેક્ષ યીટનષની સ્લ-પ્રભાણિત નકર અર્થલા આલકલેયાનેાત્ર આલક ન ર્થતી શોલા 
અંગેન ુવેલ્પ ડેકરયેળન (અવરભાાં)  

 

 

List of Documents for First  Renewal Application 2016-17 

 

 

 વલદ્યાર્થીના આધાયકાડષની નકર (સ્લપ્રભાણિત) 

 વાંસ્ર્થાના લડા ાવેર્થી વળષ્મવવૃિ યીન્યઅુર ભાટેનુાં પ્રભાિત્ર (અવરભાાં) 
 વલદ્યાર્થીના પ્રર્થભ લષની ભાકષળીટની (વેભેસ્ટય વીસ્ટભ  શોમ તો ફને્ન વેભેસ્ટયની ભાકષળીટ) 

નકર (સ્લપ્રભાણિત) 

 વલદ્યાર્થીએ સ્નાતક અભ્માવક્રભના ફીજા/ત્રીજા લષભાાં પી બમાષની તભાભ શોંચની 
નકર(સ્લપ્રભાણિત) 

 શોસ્ટેર પ્રલેળ તર્થા જભલાની તભાભ શોંચની નકર (સ્લપ્રભાણિત), 

 વલદ્યાર્થીના ફેન્કના ફચત ખાતાની ાવબકુનુાં પ્રર્થભ ાનાની નકર(સ્લપ્રભાણિત) 

 ઇન્કભટેક્ષ યીટનષની સ્લ-પ્રભાણિત નકર અર્થલા આલકલેયાનેાત્ર આલક ન ર્થતી શોલા 
અંગેન ુવેલ્પ વેલ્પ ડેકરયેળન (અવરભાાં)  
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