ુ નાઓ: વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સચ
1. રજીસ્ટ્રેશન કરતા પહેલા અને રરન્યુઅલ અરજી કરતા પહેલા દરે ક વિદ્યાર્થીએ
નોટીસબોર્ડ પરની બધી વિગતોની ખાસ સ ૂચનાઓ અચ ૂક િાાંચી લેિી. ત્યારબાદ જ
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરી અરજી માટે ફોમમ ભરવુ.ું
2. આપ અગત્યની સ ૂચનાઓ અને છે લ્લી તારીખને ધ્યાને લઇ સહાય મેળિિાર્થી િુંચચત
ન રહો તે માટે દર અઠિાડર્યે વનયવમત િેબસાઈટ જોતા રહેિી.
3. મુંજૂર ર્થયેલ મળિાપાત્ર સહાયની રકમ વિદ્યાર્થીઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાું ડાયરે કટ
બેનીફીટ રાન્સફર (DBT) હેઠળ સીધી જમા ર્થતી હોિાર્થી વિદ્યાર્થીઓએ વશડયુલ
બેન્કમાું ખાત ુું ખોલાિિાનુ ું રહેશે અને આ બેન્ક ખાતા સાર્થે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના
આધાર નુંબર અચ ૂક જોડિાના રહેશ.ે
a. આધાર નુંબર બેન્ક ખાતા સાર્થે જોડાયેલ (Aadhar seeding) છે કે નરહ તે ચેક
કરિા માટે આ લીંક https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper પર જોઈ
શકાશે. જો આધાર બેન્ક ખાતા સાર્થે જોડાયેલ હશે નરહ તો સહાય તમારા બેન્ક
ખાતામાું જમા ર્થશે નરહ.
b. આધાર નુંબર બેન્ક ખાતા સાર્થે લીંક ર્થઈ જાય તો કેસીજી કચેરીને જાણ કરિાની
રહેશ.ે તેની ખાસ નોંધ લેિી.
4. મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજના અંતગમત અરજી કરિા માટે મામલતદાર/તાલુકા
વિકાસ અવધકારીની કચેરીમાુંર્થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨ ર્થી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૩ િચ્ચે
કઢાિેલ માતા-વપતાની આિક દશામ િતુ ું આિકનુ ું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ું હોય છે .
આર્થી વિદ્યાર્થીઓએ તેમનુ ું રીઝલ્ટ આવ્યા પછી તરત જ આિકનુ ું પ્રમાણપત્ર અચ ૂક
કઢાિી લેવ.ુું આિકનુું પ્રમાણપત્ર તે કઢાવ્યા તારીખર્થી ૩ િર્મ માટે માન્ય હોય છે .
તેર્થી રરન્યુઅલના વિદ્યાર્થીઓ માટે જો ૩ િર્મ ચાલુ િર્મ પ ૂણમ ર્થતા હોય તો તરત જ
નવુ ું આિકનુ ું પ્રમાણપત્ર કઢાિી લેવ.ુું આિકના પ્રમાણપત્ર ઉક્ત સમયગાળામાાં ન
કઢાિિાને કારણે વિદ્યાર્થીની અરજી રીજેક્ટ ર્થશે અને પાછળર્થી આિા વિદ્યાર્થીઓની
કોઈ રજૂઆત ધ્યાને લેિામાું આિશે નરહ. જેની દરે ક વિદ્યાર્થીઓએ ખાસ નોંધ લેિી.
5. જે િાલીઓની નાણાકીય િર્મ ૨૦૨૧-૨૨ની આિક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી િધારે હશે તો
તેમણે ફરજીયાત ઇન્કમટે ક્ષ રીટનમ જોડિાનુ ું રહેશે.
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a. િર્ડ ૨૦૨૨-૨૩ના િર્મના Aassessment Year િાળા આિકિેરા રીટનમના ફોમમમાું
દશામિેલ ગ્રોસ આિક અને એક્ઝેમ્પટે ર્ આિકના સરિાળાને કુ લ આિક તરીકે
ગણિામાું આિશે.
b. વિદ્યાર્થીના િાલીની આિક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી ઓછી હોય અને તે ઇન્કમટેક્ષ રીટનમ
ભરતા ન હોય તો ફક્ત તેઓએ જ “આિકિેરાને પાત્ર આિક ન ર્થતી હોિા
અંગેન ુ ું સેલ્ફ રડક્લેરેશન" આપિાનુ ું રહેશે.
6. જો ઓનલાઈન અરજી કયામ બાદ રદન-૭માું હેલ્પ સેન્ટર ખાતે દસ્ટ્તાિેજોની ચકાસણી
કરાિિામાું નરહ આિે તો તેમની ઓનલાઈન અરજી આપોઆપ રદ ર્થશે અને તેઓએ
પુનઃઓનલાઈન અરજી કરી રદન-૭માું દસ્ટ્તાિેજોની ચકાસણી કરાિિાની રહેશે.
7. વિદ્યાર્થીએ મોબાઈલ નુંબર પોતાનો જ આપિો, અને સમગ્ર અભ્યાસક્રમનાું
સમયગાળા દરમ્યાન બદલિો નહી, અગત્યની સ ૂચનાઓ એજ નુંબર પર SMS દ્વારા
આપિામાું આિશે.

ુ નાઓ: ફ્રેશ અરજી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સચ
1. માચમ/એવપ્રલ-૨૦૨૨માું ધો-૧૦/૧૨ની પરીક્ષા આપી ચાલુ િર્ે રડપ્લોમા/રડગ્રી
અભ્યાસક્રમના પ્રર્થમ િર્મમાું કે ડીપ્લોમા પરીક્ષા પાસ કરી ચાલુ િર્ે રડગ્રીના પ્રર્થમ
/બીજા િર્મમાું પ્રિેશ મેળિેલ હોય તેઓએ ફ્રેશ વિદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરિાની રહેશે.
જયારે ગત િર્ે ૨૦૨૧-૨૨ના િર્મમાું મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ
સહાય મેળિેલ હોય તો તેઓએ ચાલુ િર્ે રરન્યુઅલ વિદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરિાની
રહેશે.
2. ગુજરાત રાજ્યની કેન્રીયકૃત પ્રિેશ સવમવત દ્વારા પ્રિેશ કાયમિાહી ચાલુ હોય અને તેમાું
રીશફ્લીંગ કરિા માુંગતા વિદ્યાર્થીઓએ તેઓનો પ્રિેશ કન્ફમડ ર્થાય અને તેઓ
રીશફલીંગમાાં જિા ન માાંગતા હોય ત્યારે જ ઓનલાઈન અરજી કરિી. એડમીશનના
રાઉન્ડ ચાલતા રહેશે ત્યાું સુધી તારીખ લુંબાિિામાું આિશે જેની દરે ક વિદ્યાર્થીઓએ
નોંધ લેિી.

ુ લ અરજી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ સચ
ુ નાઓ: ડરન્યઅ
1. જયારે ગત િર્ે ૨૦૨૧-૨૨ના િર્મમાું મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ
સહાય મેળિેલ હોય તો તેઓએ ચાલુ િર્ે રરન્યુઅલ વિદ્યાર્થી તરીકે અરજી કરિાની
રહેશે.
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2. જે વિદ્યાર્થીનુ ું ધારણા મુજબ પરરણામ ન આિતા રીચેરકિંગ/રરએસેસમેન્ટ માટે અરજી
કરે લ હોય તો તેઓ મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજના અંતગમત અરજી કરિાર્થી
િુંચચત ન રહે તે માટે તેઓએ છે લ્લી તારીખ પહેલા જૂના પરરણામને આધારે અચ ૂક
અરજી કરિાની રહેશે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ રીચેરકિંગ/રરએસેસમેન્ટમાું જે પરરણામ
આિે તે તાત્કાચલક ધોરણે રદન-૭માું ઓનલાઈન અપલોડ કરિાનુ ું રહેશે. આમ, ૧)
પડરણામ મોર્ા આિિાના કારણે ૨) રીચેડકિંગ/ડરએસેસમેન્ટ માટે અરજી કરે લ હોિાર્થી
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજનામાું સમય મયામ દામાું અરજી કરે લ નરહ હોય તો
તેિા વિદ્યાર્થીઓની કોઈ રજૂઆત ધ્યાને લેિામાું આિશે નરહ. જેની દરે ક વિદ્યાર્થીઓએ
ખાસ નોંધ લેિી. તે જ રીતે જે વિદ્યાર્થીઓનુ ું ઓનલાઈન પરરણામ જાહેર ર્થયેલ હોય
પરું ત ુ માકમ શીટ આિેલ ન હોય તેઓએ પણ છે લ્લી તારીખ પહેલા ઓનલાઈન
પરરણામને આધારે અચ ૂક અરજી કરિાની રહેશે.
ઉક્ત બાબતે કોઈપણ મુશ્કેલી જણાય તો કેસીજી કચેરીનો રૂબરૂમાું સુંપકમ કરિો.

 ફ્રેશ વિદ્યાર્થીઓ માટે લાયકાતના ધોરણો
1. ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામાું ૮૦ કે તેર્થી િધુ પસેન્ટાઈલ મેળિી વનયત ડીપ્લોમાું
અભ્યાસક્રમમાું પ્રર્થમ િર્મમાું પ્રિેશ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓ.
2. ડીપ્લોમાું અભ્યાસક્રમની પરીક્ષામાું ૬૫ કે તેર્થી િધુ ટકા સાર્થે પાસ કરી મેળિી
ડીગ્રી(સ્ટ્નાતક) કક્ષાના અભ્યાસક્રમનાું પ્રર્થમ/બીજા િર્મમાું પ્રિેશ મેળિનાર ડી-ટુડીના વિદ્યાર્થીઓ.
3. ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રિાહ અર્થિા સામાન્ય પ્રિાહની પરીક્ષામાું ૮૦ કે તેર્થી િધુ
પસેન્ટાઈલ મેળિી વનયત સ્ટ્નાતક અભ્યાસક્રમમાું પ્રર્થમ િર્મમાું પ્રિેશ મેળિનાર
વિદ્યાર્થીઓ અને
4. રૂ. ૬ લાખ સુધીની કૌટુુંચબક િાવર્િક આિક ધરાિનાર િાલીઓના સુંતાનો.

ુ લ વિદ્યાર્થીઓ માટે લાયકાતના ધોરણો
 ડરન્યઅ
1. ફ્રેશ વિદ્યાર્થી તરીકે લાભ મેળવ્યા બાદ રીન્યુઅલ સહાય મેળિિા માટે અગાઉ જે િર્ે
વશષ્યવ ૃવિ મળી હોય તે પરીક્ષામાું ઓછામાું ઓછા ૫૦% માક્સમ સાર્થે ઉિીણમ ર્થિાનુ ું
રહેશે અને
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2. જે તે શૈક્ષચણક સુંસ્ટ્ર્થાના નીવત વનયમો પ્રમાણે જે તે શૈક્ષચણક િર્મમાું ઓછામાું ઓછી
૭૫% હાજરી હોિી જરૂરી રહેશે. જે અંગે સુંસ્ટ્ર્થાનુ ું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે . (ફોમેટ
િેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે ).

 ઓનલાઈન અરજી કરિાની પ્રડિયા
1. ફ્રેશ વિદ્યાર્થીએ સૌપ્રર્થમ https://mysy.guj.nic.in પોટમ લ પર રજીસ્ટ્રેશન કરિાનુ ું
રહેશે.
o જે વિદ્યાર્થીને રજીસ્ટ્રેશન કરિામાું મુશ્કેલી જણાય તો તેમને mysy-kcg@gujgov.in
પર ૧) એડવમશન લેટર ૨) આધાર કાડમ અને ૩) 10th/12th/Diplomaની માકમ શીટ
ઈ-મેઈલ કરિાના રહેશે.
o રજીસ્ટ્રેશન પ ૂણમ કયામ બાદ રજીસ્ટ્ટર ર્થયેલા મોબાઈલ નુંબર પર User-id અને
Password generate ર્થશે.
o ત્યારબાદ નિા વિદ્યાર્થીઓએ ફ્રેશ એપ્લીકેશન પર ક્ક્લક કરિાનુ ું રહેશે. અને
User-id અને Password િડે લોગ ઇન કરિાનુ ું રહેશે.
2. રરન્યુઅલ વિદ્યાર્થીએ સૌપ્રર્થમ https://mysy.guj.nic.in પોટમ લ પર લોગ ઇન કરિાનુ ું
રહેશે.
o રરન્યુઅલ અરજી કરતી િખતે જે વિદ્યાર્થીને લોગ ઇન કરિામાું મુશ્કેલી જણાય
તો તેમને mysy-kcg@gujgov.in પર ૧) એડવમશન લેટર ૨) આધાર કાડમ અને
૩) પ્રર્થમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગુ પડત ુ ું હોય તે િર્મ)ની માકમ શીટ ઈ-મેઈલ
કરિાના રહેશે.
o રરન્યુઅલ અરજી કરતી િખતે મોબાઈલ નુંબર બદલાઈ ગયો હોય તો વિદ્યાર્થીએ
નોલેજ

કોન્સોટીયમ

ઓફ

ુ રાત,
ગજ

PRL

સામે,

એલ.ર્ી

કોલેજ

ઓફ

ુ ાકાત લેિાની
એન્ન્જવનયરીંગની બાજુમાાં, નિરાં ગપરુ ા, અમદાિાદ ખાતે રૂબરૂ મલ
રહેશે અને પોતાનો મોબાઈલ નાંબર બદલાિાનો રહેશે.
o રરન્યુઅલ અરજી માટે વિદ્યાર્થીએ રજીસ્ટ્ટર ર્થયેલા મોબાઈલ નુંબર પર User-id
અને Password િડે રરન્યુઅલ એપ્લીકેશનમાું ક્ક્લક કરી લોગ ઇન કરિાનુ ું રહેશે.
3. લોગ ઇન ર્થયા પછી માુંગિામાું આિેલ વિગતો ભરિાની રહેશે અને જરૂરી દસ્ટ્તાિેજો
અપલોડ કરિાના રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના ઓરીજીનલ દસ્ટ્તાિેજ સ્ટ્કેન કરીને
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ઓનલાઈન ફોમમ સાર્થે અપલોડ કરિાના રહેશે. માત્ર Income Tax Return Form જ
.pdf ફોરમેટમાું અપલોડ કરિાનુ ું રહેશે બાકીના અન્ય ડોક્યુમેન્ટ JPEG/JPG
ફોરમેટમાું અપલોડ કરિાના રહેશે. દસ્ટ્તાિેજ .pdf ફોરમેટમાું હોય તો મહિમ 1 mbps
અને .jpg /.jpeg ફોરમેટમાું હોય તો મહિમ 512 kbps સાઈઝમાું હોિા જોઈએ
4. જે વિદ્યાર્થીઓ પાસે માતા-વપતા બુંનેના ITR form મુંગાિિામાું આિેલ હોય તો તેઓએ
બુંનેના Income Tax Return Formને merge કરીને અપલોડ કરિાના રહેશે.
5. વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન અરજી કયામ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઈ નજીકના હેલ્પ
સેન્ટર ખાતે અસલ દસ્ટ્તાિેજોની ચકાસણી કરાિિાની રહેશે અને અરજી સાર્થે સ્ટ્િપ્રમાચણત દસ્ટ્તાિેજો જમા કરાિિાના રહેશે.
6. રાજ્યભરમાું ૩૦૦ર્થી િધુ હેલ્પ સેન્ટરો શરૂ કરિામાું આિેલ છે . વિદ્યાર્થીઓએ
ઓનલાઈન અરજી કયામ બાદ રદન-૭માું પોતાના અભ્યાસિમને સાંબવાં ધત નજીકના
હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જઈ અસલ અને સ્ટ્િપ્રમાચણત પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાિિાની
રહેશે અને અરજી પત્રક અને દસ્ટ્તાિેજોનો એક સેટ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જમા કરાિિાનો
રહેશે. હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી જમા કરાિીને Acknowledgement Receipt
મેળિિાની રહેશે. હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાસણી કરાિેલ હોય અને તેની
Acknowledgement Receipt મેળિેલ હશે એજ વિદ્યાર્થીઓની અરજી મુંજૂર/નામુંજૂર
અંગેની આગળની કાયમિાહી ર્થશે.
7. વિદ્યાર્થી િેબસાઈટ પર પોતાના યુઝર આઈ.ડી. અને પાસિડમ ર્થી લોગઈન કરીને
પોતાની ઓનલાઈન અરજીનુ ું સ્ટ્ટેટસ જાણી શકશે.
8. આ ઉપરાુંત વિદ્યાર્થીની અરજી સુંબધ
ું ી જરૂર જણાય તો સુંબવું ધત કચેરી વિદ્યાર્થીના
પરરણામ, કૌટુુંચબક આિકને લગતા કે અન્ય જરૂરી િધારાના દસ્ટ્તાિેજો માુંગી શકે છે .
9. હેલ્પ સેન્ટરોના કો-ઓડીનેટરોની વિગતો િેબસાઈટ પર રાખેલ છે જેઓનો કામકાજના
રદિસોમાું ઓરફસ સમય દરમ્યાન જ સુંપકમ કરિા વિદ્યાર્થીઓ તર્થા િાલીઓને ખાસ
નમ્ર વિનુંતી છે .

 List of Documents for Fresh Application 2022-23
1. આધારકાડમ ની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ
2. ધોરણ-૧૦ અર્થિા ધોરણ-૧૨ પાસ કયામની માકમ શીટની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ,

5

3. ડીગ્રી /ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાું પ્રિેશ મળ્યાનો પ્રિેશ સવમવતનો લેટરની સ્ટ્િપ્રમાચણત નકલ,
4. ટયુશન ફી ભયામની તમામ પહોંચની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ,
5. સેલ્ફ રડક્લેરેશન(અસલમાું),
6. િાલીની આિકનુું પ્રમાણપત્ર(મામલતદાર અર્થિા તાલુકા વિકાસ અવધકારીનુ)ની
ું
સ્ટ્િપ્રમાચણત નકલ,
7. સુંસ્ટ્ર્થાના આચાયમશ્રીનુ, સુંસ્ટ્ર્થાના લેટરહેડ પર,પ્રમાણપત્ર(અસલમાું),
8. હોસ્ટ્ટેલ પ્રિેશ તર્થા જમિાની પહોંચની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ,
9. બેન્કમાું બચત ખાતાની પાસબુકના પ્રર્થમ પાનાની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ
10. ઇન્કમટેક્ષ રીટનમની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ અર્થિા આિકિેરાને પાત્ર આિક ન ર્થતી
હોિા અંગેન ુું સેલ્ફ રડક્લેરેશન (અસલમાું).

 List of Documents for Renewal Application 2022-23
1. વિદ્યાર્થીના આધારકાડમ ની નકલ (સ્ટ્િપ્રમાચણત)
2. સુંસ્ટ્ર્થાના િડા પાસેર્થી વશષ્યવ ૃવિ રીન્યુઅલ માટેન ુ ું પ્રમાણપત્ર (અસલમાું)
3. વિદ્યાર્થીના પ્રર્થમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગુ પડતુ ું હોય તે િર્મ)ની માકમ શીટની (સેમેસ્ટ્ટર
સીસ્ટ્ટમ હોય તો બન્ને સેમેસ્ટ્ટરની માકમ શીટ) નકલ (સ્ટ્િપ્રમાચણત)
4. વિદ્યાર્થીએ અભ્યાસક્રમના બીજા/ત્રીજા/ચોર્થા (જે લાગુ પડત ુ ું હોય તે િર્મ)માું ફી
ભયામની તમામ પહોંચની નકલ(સ્ટ્િપ્રમાચણત)
5. હોસ્ટ્ટેલ પ્રિેશ તર્થા જમિાની તમામ પહોંચની નકલ (સ્ટ્િપ્રમાચણત),
6. વિદ્યાર્થીના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબુકનુ ું પ્રર્થમ પાનાની નકલ(સ્ટ્િપ્રમાચણત)
7. ઇન્કમટેક્ષ રીટનમની સ્ટ્િ-પ્રમાચણત નકલ અર્થિા આિકિેરાનેપાત્ર આિક ન ર્થતી હોિા
અંગેન ુ સેલ્ફ રડક્લેરેશન (અસલમાું).

 પેન્ર્ીંગ અરજીઓ માટે અગત્યની સ ૂચનાઓ
o જે વિદ્યાર્થીઓની અરજી યોગ્ય દસ્ટ્તાિેજો ન હોિાના કારણે પેન્ડીંગ રાખિામાું આિેલ
હોય, તે વિદ્યાર્થીઓએ નીચે મુજબની સુચના ખાસ ધ્યાને લેિાની રહેશે:
1. વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્ટ્િાિલુંબન યોજનાની િેબસાઈટ પર જઈને “Student
Status”માું લોગ ઇન કરિાનુ ું રહેશે.
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2. વિદ્યાર્થીઓએ Student Statusમાું લોગ ઇન કયામ બાદ જો તેઓનુ ું સ્ટ્ટેટ્સ પેન્ડીંગ હશે
તો તેઓને “Upload pending document now”માું જઈને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરિા
માટે ૨ ઓપ્શન બતાિશે 1) Income Tax Return Form અને 2) Other.
3. જે વિદ્યાર્થીઓના સ્ટ્ટેટ્સમાું Income Tax Return Form પેન્ડીંગ હોય અને Income Tax
Return Form મુંગાિિામાું આવ્યુું હોય તેઓએ નીચેની વિગતો અપલોડ કરિાની
રહેશે.
I.

Income Tax Return Acknowledgement અપલોડ કરે લ ન હોય તો Income
Tax Return Acknowledgement અપલોડ કરવુ.ું

II.

િેબસાઈટ પર દશામિેલ Income Tax Return Form ના વિવિધ નમુના જેિા
કે ITR-1(SAHAJ)/ ITR-2/ ITR3/ ITR-4(SUGAM) પૈકી વિદ્યાર્થીના
િાલીએ જે Income Tax Return Form ભરે લ હોય તે જ આ નમુના મુજબનુ ું
Income Tax Return Form અપલોડ કરવુ.ું (Refer List of Documents
Formats (2022-23): Income Tax Return Format)

4. જો વિદ્યાર્થીઓના સ્ટ્ટેટ્સમાું other ઓપ્શન પેન્ડીંગ હોય તો તેઓએ Other ઓપ્શન
વસલેક્ટ કરી Student Status માું Remarksમાું કચેરી દ્વારા જે દસ્ટ્તાિેજો મુંગાિિામાું
આવ્યા હોય તે જ દસ્ટ્તાિેજો અપલોડ કરિાના રહેશે.
5. વિદ્યાર્થી દ્વારા ૩ર્થી િધુ િખત ખોટા દસ્ટ્તાિેજો અપલોડ કરિામાું આિશે તો તેઓની
અરજી રદ કરિામાું આિશે. પરરણામે, એક જ દસ્ટ્તાિેજ ફરી અપલોડ કરતા અરજી
પેન્ડીંગમાું રાખિામાું આિે અને તે દસ્ટ્તાિેજ ફરી માુંગિામાું આિે તો માગમદશમન માટે
જરૂર જણાય તો હેલ્પ સેન્ટર કે સબુંવધત કચેરીએ રૂબરૂ સુંપકમ કરિાનો રહતાિહ છે .


તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આ સહાય અંગે ની કોઇ પણ પ્રકારની માડહતી, મઝ
ાંુ િણ માટે નોલેજ
ુ રાત, PRL સામે, એલ.ર્ી કોલેજ ઓફ એન્ન્જવનયરીંગની બાજુમાાં,
કોન્સોટીયમ ઓફ ગજ
ુ ાકાત લેિાની રહેશે.
નિરાં ગપરુ ા, અમદાિાદ ખાતે રૂબરૂ મલ



યોજનાની િધ ુ માડહતી કામકાજના ડદિસોમાાં હેલ્પ લાઈન નાં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦,
૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ ર્થી ૧૮:૦૦) પરર્થી મળી શકશે.
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