FAQ
Question: વિદ્યાથીને ઓનાઈન રજીસ્ટ્રેશનમાાં નીચેની Error આિતી હોય તો શ ાં કરવ?ાં

અથિા

Answer: વલદ્યાથીને જો ઉય મુજફની error આલતી શોમ તો 1. Admission letter 2. Birthday proof 3.Last
mark sheet 4. Error screenshot. આ ચાય ડોક્યુભેન્ટ સ્કેન કયી mysygujarat2018@gmail.com ઉય ઈભેઈર કયલો અથલા વલદ્યાથીએ જે ડીાટટ ભેન્ટભાાં આલતા શોમ તે ડીાટટ ભેન્ટનો રૂફરૂ વાંકટ કયલો. વલદ્યાથી
ડીાટટ ભેન્ટનુ ાં રીસ્ટ https://mysy.guj.nic.in/ લેફવાઈટ ઉય For all other queries kindly meet at the
Help center and concern Department. Click here for list of Departmentsની રીંક ઉય જોઈ ળકે છે
અથલા ડીાટટ ભેન્ટના રીસ્ટની રીંક- https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Department%20list.pdf છે .
Question: વિદ્યાથીએ ોતાના એપ્ીકેશનન ાં status કેિી રીતે જોવ?ાં
Answer: વલદ્યાથી ોતાનુ ાં status https://mysy.guj.nic.in/ લેફવાઈટ ઉય Check Status of your
Application

status

ઉય

જોઈ

ળકે

છે .

અથલા

https://mysy.guj.nic.in/Frm_open_stat.aspx
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં status દય ૫-૭ દદલવે check કયતા યશેવ.ુ ાં
Screenshot:

આ

રીંક

ઉય

જોઈ

ળકળે.

Question: વિદ્યાથીને ોતાના એપ્ીકેશન statusમાાં કોઈ ડોક્યમેન્ટ

PENDING ફતાિતા હોય તો શાં

કરવ?ાં

Answer: વલદ્યાથી ોતાનુ ાં status https://mysy.guj.nic.in/ લેફવાઈટ ઉય Check Status of your
Application status ઉય અથલા આ રીંક https://mysy.guj.nic.in/Frm_open_stat.aspx ઉય જોવુ.ાં
Screenshot:

વલદ્યાથીને જો તેભાાં કોઈ ડોક્યુભેન્ટ pending ફતાલતા શોમ તો વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં APPLICATION UNLOCK
કમાટ વવલામ Check Status of your Application statusની રીંક ઉય જે ડોક્યુભેન્ટ PENDING ફતાલતા શોમ
તે UPLOAD કયવુ ાં અને પક્ત તેજ PENDING ડોક્યુભેન્ટનુ ાં લેયીપીકેળન શેલ્-વેન્ટયભાાં કયાલલાથી વલદ્યાથીને
UPLOAD AND VERIFIED ગ્રીન કરયભાાં ફતાલળે ત્માયફાદ વલદ્યાથીએ આગ કોઈ ણ PROCESS
કયલાની જરૂય નથી બરે Application sanctioned by commissionerate ભાાં pending ફતાલતા શોમ કાયણ
કે Application sanctioned by commissionerateભાાં DONE વલદ્યાથીને PENDING DOCUMENT UPLOAD
AND VERIFIED ગ્રીન કરયભાાં ફતાલળે તેના અંદાજીત ૧૫-૨૦ દદલવભાાં થળે.

Question: વિદ્યાથીની સહાયની રકમ તેના ફેંક એકાઉન્ટમાાં ક્યારે જમા થશે?
Answer: વલદ્યાથીની વશામની યકભ તેના ફેંક એકાઉન્ટભાાં Application sanctioned by commissionerate ભાાં
જમાયે DONE ફતાલે ત્માયફાદ અંદાજીત ૨૫-૩૦ દદલવભાાં જો ફેંક એકાઉન્ટ આધાય કાડટ વાથે NPCIભાાં
રીંક શળે તો થળે યતુ ાં જો વલદ્યાથીનુ ાં ફેંક એકાઉન્ટ આધાય કાડટ વાથે NPCIભાાં રીંક નદશ શોમ તો ફીજા
અંદાજીત ૨૦-૨૫ દદલવ થળે.
Question: વિદ્યાથીને જો સહાયની રકમ ઓછી આિી હોય તો શ ાં કરવ?ાં
Answer: વલદ્યાથીએ ોતે જે ડીાટટ ભેન્ટભાાં આલતા શોમ તે ડીાટટ ભેન્ટનો રૂફરૂ વાંકટ કયલો.
ડીાટટ ભેન્ટનુ ાં રીસ્ટ https://mysy.guj.nic.in/ લેફવાઈટ ઉય For all other queries kindly meet at the
Help center and concern Department. Click here for list of Departmentsની રીંક ઉય જોઈ ળકે છે
અથલા ડીાટટ ભેન્ટના રીસ્ટની રીંક- https://mysy.guj.nic.in/Noticeboard/Department%20list.pdf

Question: વિદ્યાથીએ ઓનાઈન એપ્ીકેશન કયાા છી ડોક્યમેન્ટ િેરીપીકેશન ક્યાાં કરાિિાન?ાં
Answer: વલદ્યાથીએ ઓનરાઈન એપ્રીકેળન કમાટ છી ડોક્યુભેન્ટ લેયીપીકેળન શેલ્ વેન્ટયભાાં કયાલવુ ાં જેનુ ાં
રીસ્ટ https://mysy.guj.nic.in/ લેફવાઈટ ઉય List of Help Centers રીંક ઉય આેર છે .
Question:

વિદ્યાથીએ

ઓનાઈન

એપ્ીકેશન

STATUS

માાં

Application

sanctioned

by

sanctioned

by

commissionerateમાાં UNDER SCRUNITY ફતાિતા હોય તો તેનો અથા શ?ાં
Answer:

વલદ્યાથીએ

ઓનરાઈન

એપ્રીકેળન

STATUS

ભાાં

Application

commissionerateભાાં UNDER SCRUNITY ફતાલતા શોમ તો તેનો અથટ તભાયી એપ્રીકેળન UNDER
PROCESSભાાં છે તેભ થામ.
Question:

વિદ્યાથીએ

ઓનાઈન

એપ્ીકેશન

STATUS

માાં

Application

sanctioned

by

Application

sanctioned

by

commissionerateમાાં આડી ાઈન (-) ફતાિતા હોય તો તેનો અથા શ?ાં
Answer:

વલદ્યાથીએ

ઓનરાઈન

એપ્રીકેળન

STATUS

ભાાં

commissionerateભાાં આડી રાઈન (-) ફતાલતા શોમ તો તેનો અથટ તભાયી એપ્રીકેળન UNDER
PROCESSભાાં છે તેભ થામ.
Question: વિદ્યાથીન ાં ફેંક એકાઉન્ટ કેવ ાં હોવ ાં જોઈએ?
Answer: વલદ્યાથીઓની ભાંજુય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીઓના ફેંક એકાઉન્ટભાાં ડામયે ક્ટ
ફેનીપીટ ટ્રાન્સ્પય (DBT) શેઠ વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીઓએ ફેંકભાાં ખાતુ ાં ખોરાલલાનુ ાં યશેળે અને
આ ફેંક ખાતા વાથે વલદ્યાથીઓએ ોતાના આધાયનાંફય જોડલાના (seeding) યશેળે.
જો વલદ્યાથીની ઉંભય ૧૮ લટથી ઓછી શોમ અને તેન ુ ાં ફેંક એકાઉન્ટ minor શોમ અને જો તેની વશામની
યકભ રૂવમા ૫૦,૦૦૦=૦૦ થી લધાયે શોમ તો તેલા વલદ્યાથીએ ોતાના ભાતા/વતા વાથે જોઈન્ટભાાં
એકાઉન્ટ ખોરાલવુ ાં જેભાાં વલદ્યાથીનુ ાં નાભ પ્રથભ શોમ અને તેલા એકાઉન્ટની વલગત આલી.
જો વલદ્યાથીની વશામની યકભ રૂવમા ૫૦,૦૦૦=૦૦ થી લધાયે શોમ તો તેલા વલદ્યાથીએ ઝીયો ફેરેન્વ
પેવીરીટીલાા(જનધન) એકાઉન્ટના ખાતાની વલગતો ના આલી કાયણકે તેલા એકાઉન્ટભાાં maximum limit
રૂવમા ૫૦,૦૦૦=૦૦ ની જ શોમ છે .
Question: વિદ્યાથીએ ોતાન ાં આધાર કાડા ફેંક એકાઉન્ટમાાં કેિી રીતે ીંક કરાિવ ાં અથિા નીચે મજફ
message આવ્યો હોય તો શ ાં કરવ?ાં
Message: Your payment for MYSY scholarship could not be processed as your Aadhaar card is not linked
with your bank. Kindly link your Aadhaar card within 7 days and must
confirm linking status with official website: https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status
Answer: વલદ્યાથીનુ ાં ફેંકભાાં આધાયકાડટ રીંક ફતાલતુ ાં શોમ યાં ત ુ જો https://resident.uidai.gov.in/bankmapper લેફવાઈટ ઉય જો રીંક ના ફતાલતુ ાં શોમ તો નીચેના ઉામોની ભદદથી આધાયકાડટ ફેંક વાથે
રીંક કયાલલાનુ ાં યશેળ.ે

ઉાય(solution)
Solution- 1
 જમાાં સુધી તભારુાં આધાયકાડટ રીંક ના થામ ત્માાં સુધી તભાયી ફેંકને કહો કે NPCI
(NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF INDIA) માાં આધારકાડા નો DATA

SEND કરે . જમાાં સુધી ફેંકભાાંથી NPCI (NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF

INDIA)ભાાં આધાયકાડટ નો DATA SEND નદશ થામ ત્માાં સુધી તભારુાં આધાયકાડટ રીંક નદશ થામ.
અથિા
Solution- 2
 Google search ભાાં circular number 251 aadhaar status type કયલાથી NPCI નુ ાં
આધાયકાડટ રીંક કયલાનુ ાં પોભટ ભળે જે DOWNLOAD કયી જરૂયી ભાદશતી બયી ફેંકભાાં આી
ફેંકને કશો કે DBT (direct benefit transfer) facility enable કયે .
અથિા
Solution- 3
 ફેંકને કહો કે NPCI (NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF INDIA) માાં

npci.dbtl@npci.org.in ય ઈ-ભેઇર send કયે જેભાાં આધાયકાડટ ફેંકભાાં રીંક છે યાં ત ુ
https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper લેફવાઈટ ય રીંક કેભ ફતાલતુ ાં નથી તેન ુ ાં
reason અને solution ફતાલે.
અથિા
Solution-4
 જો ઉયના ત્રણ solution થી ણ આધાયકાડટ https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper
લેફવાઈટ ય રીંક ના ફતાલતુ ાં શોમ તો ફીજી કોઈણ ફેંકમાાં જે NPCI માાં આધારકાડા ીંક
કરી આતી હોય તેિી કોઈણ ફેંકમાાં નવ ાં ખાત ાં ખોાિી દે વ.ાં તભારુાં આધાયકાડટ
https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper ય જે ફેંકભાાં રીંક ફતાલતા શળે તે ફેંકના
ખાતાભાાં

જ

તભાયી

સ્કોરયળી

AUTOMATIC

જભા

થળે.

તભારુાં

આધાયકાડટ

https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper લેફવાઈટ ય ફેંકભાાં રીંક ફતાલતા શળે તો
ત્માયફાદ વલદ્યાથી દ્વાયા આગની ફીજી કોઈણ PROCESS કયલાની જરૂય યશેળે નદશ.
(આધારકાડા ીંક થતા ઓછામાાં ઓછા ૭ દદિસ થાય છે )
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાડટ ફેંક એકાઉન્ટભાાં રીંક કમાટ ફાદ તેની જાણ કેવીજીને રૂફરૂભાાં કયલાની જરૂય
નથી. વલદ્યાથીની વશામની યકભ તેના ખાતાભાાં વલદ્યાથી ોતાનુ ાં ફેંક એકાઉન્ટ આધાય કાડટ વાથે NPCIભાાં
રીંક કયાલળે તેના અંદાજીત ૨૦-૨૫ દદલવભાાં થળે.

Question: વિદ્યાથીએ ોતાન ાં આધારકાડા કેિી રીતે ACTIVE/VALID કરાિવ?ાં
Answer: વલદ્યાથીના mobile ઉય જો નીચે મુજફનો message આવ્મો શોમ તો નીચેના ઉામોની ભદદથી
આધાયકાડટ ACTIVE/VALID કયાલવુ.ાં

MESSAGE: Your payment for MYSY scholarship could not be processed as your Aadhaar card is

inactive/invalid with your bank. Kindly activate your Aadhaar card within 7 days and must
confirm linking status with below link https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper
ઉામ(solution)
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાડટ active/valid કયાલલા ભાટે https://uidai.gov.in ની લેફવાઈટ ય
આેરા આધાયકાડટ ના Aadhaar Kendra/Enrolment Centre ય જઈને ોતાનુ ાં આધાયકાડટ active/valid
કયાલવુ ાં અથિા વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાડટ active/valid કયાલલા ભાટે https://uidai.gov.in ની
લેફવાઈટ યથી online update કયાલવુ.ાં
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાડટ active/valid કમાટ ફાદ તેની જાણ કેવીજીને રૂફરૂભાાં કયલાની જરૂય નથી.
વલદ્યાથીની વશામની યકભ તેના ખાતાભાાં વલદ્યાથી ોતાનુ ાં આધાયકાડટ active/valid કયાલળે તેના અંદાજીત
૨૦-૨૫ દદલવભાાં થળે.
Question: "DELAYED STUDENTS" ની શૈક્ષણણક િર્ા ૨૦૧૭-૧૮ની માત્ર રીન્યઅ સહાયની અરજી
માટેની ીંકમાાં ક્યા વિદ્યાથીઓ ELIGIBLE છે ?
Answer: "DELAYED STUDENTS" ની ળૈક્ષણણક લટ ૨૦૧૭-૧૮ની ભાત્ર યીન્યુઅર વશામની અયજી ભાટેની
રીંકભાાં પક્ત નીચેના વલદ્યાથીઓ ELIGIBLE છે .

ADMISSION YEAR 2015ના પક્ત નીચેના વલદ્યાથીઓ delayed ણરિંકભાાં Eligible છે .

Condition

FRESH (2015-16)

DELAYED LINK (2017-18)

ST

1 RENEWAL (2016-17)
(2ND RENEWAL)

Condition1

વશામ ભી

વશામ ન ભી

Eligible છે

Condition2

વશામ ન ભી

વશામ ન ભી

Eligible છે

Condition3

વશામ ભી

વશામ ભી

Eligible નથી

ADMISSION YEAR 2016ના પક્ત નીચેના વલદ્યાથીઓ delayed ણરિંકભાાં Eligible છે .
DELAYED LINK (2017-18)
Condition

FRESH (2016-17)

Condition1

વશામ ભી

Eligible નથી

Condition2

વશામ ન ભી

Eligible છે

(1ST RENEWAL)

આ ીંક માટે પક્ત નીચેના જ વિદ્યાથીઓ ELIGIBLE રહેશે.
૧. જે વલદ્યાથીઓએ લટ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને જો તેઓ લટ ૨૦૧૫-૧૬ અથલા
૨૦૧૬-૧૭ ફેભાાંથી કોઈણ એક લટભાાં અથલા ફાંને લટભાાં ળયતચ ૂકથી અયજી કયી ન ળક્યા શોમ કે
આલક ભમાટદાની ાત્રતા વાંતોતા ન શોલાના કાયણે અયજી યીજેક્ટ થમેર શોમ તો તે વલદ્યાથીઓની ભાટે
જ આ રીંક છે .
ઉદાશયણ: ABC વલદ્યાથીએ લટ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને તેને લટ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં વશામ
ભી શોમ ત્માયફાદ જો તે વલદ્યાથી ૨૦૧૬-૧૭ભાાં ળયતચ ૂકથી અયજી કયી ન ળક્યા શોમ કે આલક
ભમાટદાની ાત્રતા વાંતોતા ન શોલાના કાયણે અયજી યીજેક્ટ થમેર શોમ તો તે વલધાથી આ રીંક ભાટે
ELIGIBLE ગણામ યાં ત ુ જો તે વલદ્યાથીએ લટ ૨૦૧૫-૧૬ભાાં ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને ૨૦૧૫-૧૬ભાાં
વશામ ભી શોમ ત્માયફાદ જો તે વલદ્યાથીને લટ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં ણ વશામ ભી શોમ તો તે વલદ્યાથી આ
રીંક ભાટે ELIGIBLE નથી.
૨. જે વલદ્યાથીઓએ લટ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને જો તે વલદ્યાથી ૨૦૧૬-૧૭ભાાં
ળયતચ ૂકથી અયજી કયી ન ળક્યા શોમ કે આલક ભમાટદાની ાત્રતા વાંતોતા ન શોલાના કાયણે અયજી
યીજેક્ટ થમેર શોમ તો તે વલધાથી આ રીંક ભાટે ELIGIBLE ગણામ
ઉદાશયણ: ABC વલદ્યાથીએ લટ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને જો તે વલદ્યાથી ૨૦૧૬-૧૭ભાાં
ળયતચ ૂકથી અયજી કયી ન ળક્યા શોમ કે આલક ભમાટદાની ાત્રતા વાંતોતા ન શોલાના કાયણે અયજી
યીજેક્ટ થમેર શોમ તો તે વલધાથી આ રીંક ભાટે ELIGIBLE ગણામ યાં ત ુ જો તે વલદ્યાથીએ લટ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં
ADMISSION રીધુ ાં શોમ અને તેને લટ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં વશામ ભી શોમ તો તે વલદ્યાથી આ રીંક ભાટે
ELIGIBLE નથી.

નોંધ: જે વલદ્યાથીઓએ ૨૦૧૭-૧૮ની Delayed રીંકભાાં Apply કયુું શોમ અને તેભની એપ્રીકેળન Application
sanctioned by commissionerate દ્વાયા ભાંજુય થામ ત્માયફાદ ૨૦૧૮-૧૯ની યે ગ્યુરય યીન્યુઅર ણરન્કભાાં
Apply કયવુ.ાં

