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મખુ્યમતં્રી યળુા સ્ળાળફંન યોજના 
ૈક્ષણિક ળવષ ૨૦૨૦-૨૧મા ંઅરજી કરતા વળદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના 

 

1. ગજુયાત યાજ્મભાાં આલેર ભાન્મ ફોડડભાાંથી ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ/ વલજ્ઞાન 

પ્રલાશ)ની યીક્ષાભાાં ૮૦ કે તેથી લધ ુવડન્ટાઈર ભેલી તેભજ ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં ૬૫ ટકા કે તેથી 
લધ ુ ગણુ ભેલી ળકૈ્ષણણક લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાાં સ્નાતક /ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભના પ્રથભ લડભાાં પ્રલેળ 

ભેલેર તેજસ્લી અન ેજરૂયીમાતભાંદ વલદ્યાથીઓને આ મોજના અન્લમ ેઆવથિક વશામ આલાભાાં આલ ે

છે.  

2. આ મોજનાના વળક્ષણ વલબાગના વાંફાંવધત તભાભ (https://mysy.guj.nic.in) ઠયાલભાાં જણાવ્મા મજુફની 
વડન્ટાઈર અન ેલારીની આલકની ાત્રતા ધયાલતા અન ેળૈક્ષણણક લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાાં સ્નાતક/ડીપ્રોભા 
અભ્માવક્રભોના પ્રથભ લડભાાં પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથીઓએ https://mysy.guj.nic.in ય ઓનરાઈન 

અયજી કયલાની યશળેે.  

3. વલદ્યાથીએ ઓનરાઈન પોભડ https://mysy.guj.nic.in ય યજીસ્રેળન કયી બયલાનુાં યશળેે.  

4. યજીસ્રેળન કયતા શરેા વલદ્યાથીએ નોટીવ ફોડડ ય આેરી ફધી વલગતો જેત ેરાઇન ય ક્રીક કયી 

લાાંચી રેલી તથા ત્માયફાદ જ  ઓનરાઈન  યજીસ્રેળન કયવુાં.  

5. ઓનરાઇન યજીસ્રેળન ભાટે  https://mysy.guj.nic.in  લફેવાઇટ ય રોગ-ઇન થલાનુાં યશળેે.  

6. રયન્યઅુર અયજી ભાટે યજીસ્ટય થમેરા ભોફાઈર નાંફય ય Password આલેર શળ ેજેના લડ ે વલદ્યાથીએ 

રોગ ઇન થલાનુાં યશળેે. (વલદ્યાથીએ ભોફાઈર નાંફય ોતાનો જ આલો, અન ે વભગ્ર અભ્માવક્રભનાાં 

વભમગાા દયમ્માન ફદરલો નશી, બવલષ્મભાાં એજ નાંફય ય SMS દ્વાયા ભારશતી ભોકરલાભાાં આલળ)ે. 

7. રોગ ઇન થમા છી ભાાંગલાભાાં આલેર વલગતો બયલાની યશળેે અન ેજરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ કયલાના 

યશળેે. વલદ્યાથીઓએ ોતાના ઓયીજીનર દસ્તાલેજ સ્કેન કયીને ઓનરાઈન પોભડ વાથે અરોડ 

કયલાના યશળેે. અોડ કરળાના તમામ દસ્તાળેજો .jpg /.jpeg  પોમેટમા ં ષોળા જોઈએ અને દરેક 

દસ્તાળેજ મષત્તમ 500 kb શાઈઝની ષોળી જોઈએ. 

8. વલદ્યાથીએ પ્રલેળ ભેવ્મા ત્માય છીના ક્રવભક ળૈક્ષણણક લડભાાં રીન્યઅુ શષાય મેલળળા ભાટે અગાઉ જે 

લે વળષ્મવવૃિ ભી શોમ તે યીક્ષાભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% માર્કશષ શારે્થ ઉત્તીિષ થલાનુાં યશળેે અન ેજે તે 

ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના નીવત વનમભો પ્રભાણે જે તે ળૈક્ષણણક લડભાાં ઓછામા ંઓછી ૭૫% ષાજરી શોલી જરૂયી 

યશળેે. જે અંગે વાંસ્થાનુાં પ્રભાણત્ર જરૂયી છે. (પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે) 

9. વલદ્યાથીએ ોતાનો પ્રલેળ આખયી થામ ત્માયફાદ જ ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશળેે. મોજનાના 
લેફોટડર https://mysy.guj.nic.in ર યોજનાના તમામ ઠરાળો ઉબ્ધ છે. 

10. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુાં નાિાકંીય ળવષ ૨૦૧૯-૨૦નુ ં આલકનુાં પ્રભાણત્ર ભાભરતદાય અથલા 
તાલકુા વલકાવ અવધકાયી ાવેથી ભેલલાનુાં યશળેે. વલદ્યાથીએ આલાના વેલ્પ રડકરયેળનભાાં ણ લારી 
(ભાતા-વતા) ની આલકની વલગતો આલાની યશળેે. 

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. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુાં નાણાાંકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦નુાં ઇન્કભટેક્ષ યીટનડ અથલા ઇન્કભટેક્ષ યીટનડ 
બયલાાત્ર ન શોમ પક્ત તઓેએ જ “આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેનુાં વેલ્પ રડક્રેયેળન" 

આલાનુાં યશળેે. 

12. જે લારીઓની નાણાકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦ની આલક રૂ.૨.૫૦ ાખર્થી ળધારે ષે તેમને પરજીયાત 

ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ જોડળાનુ ંરષેે. 

13. વલદ્યાથી જે વાંસ્થાભા પ્રલેળ ભેલ ે તે વાંસ્થાના આચામડશ્રી ાવેથી વાંસ્થાના રેટયશડે ય પ્રભાણત્ર 

ભેલીન ેયજુ કયલાનુાં યશળેે. 

14. વેલ્પ રડકરયેળન, વાંસ્થાના આચામડશ્રી ાવેથી ભેલલાન ુપ્રભાણત્ર તથા આલકના પ્રભાણત્રનુાં પોભેટ 

લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે. 

15. ભાંજૂય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીઓના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયેકટ ફેનીપીટ રાન્વપય 

(DBT) શઠે વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીઓએ ફને્કભાાં ખાત ુાં ખોરાલલાનુાં યશળેે અને આ ફેન્ક 

ખાતા શારે્થ વળદ્યાર્થીઓએ ોતાના આધાર નફંર જોડળાના રષેે(Aadhaar seeding). વલદ્યાથીઓએ 

ોતાના આધાયનાંફયની વલગત ઓનરાઈન અયજીભાાં આલાની યશળેે. 

16. વલદ્યાથીઓએ ઓનરાઈન અયજી કમાડ ફાદ અયજીની વપ્રન્ટ આઉટ રઈ નજીકના શલે્ વેન્ટય ખાતે 
અવર દસ્તાલેજોની ચકાવણી કયાલલાની યશળેે અન ે અયજી વાથ ે નીચે જણાલેર સ્લ-પ્રભાણણત 

દસ્તાલેજો જભા કયાલલાના યશળેે. 

 

 

List of Documents for Fresh Application 2020-21 

 

1. આધાયકાડડની સ્લ-પ્રભાણણત નકર  

2. ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ાવ કમાડની ભાકડળીટની સ્લ-પ્રભાણણત નકર, 

3. ડીગ્રી /ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલેળ વવભવતનો રેટયની સ્લ-પ્રભાણણત નકર, 

4. ટયળુન પી બમાડની તભાભ શોંચની સ્લ-પ્રભાણણત નકર, 

5. વેલ્પ રડકરયેળન(અવરભાાં), 
6. લારીની આલકનુાં પ્રભાણત્ર(ભાભરતદાય અથલા તાલકુા વલકાવ અવધકાયીનુાં)ની સ્લ-પ્રભાણણત 

નકર, 

7. વાંસ્થાના આચામડશ્રીન,ુ વાંસ્થાના રેટયશડે ય,પ્રભાણત્ર(અવરભાાં), 
8. શોસ્ટેર પ્રલેળ તથા જભલાની શોંચની સ્લ-પ્રભાણણત નકર, 

9. ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબકુના પ્રથભ ાનાની સ્લ-પ્રભાણણત નકર  

10. ઇન્કભટેક્ષ યીટનડની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેનુાં વેલ્પ 

રડક્રેયેળન (અવરભાાં). 
 

 

List of Documents for Renewal Application 2020-21 

 

1. વલદ્યાથીના આધાયકાડડની નકર (સ્લપ્રભાણણત) 

2. વાંસ્થાના લડા ાવેથી વળષ્મવવૃિ યીન્યઅુર ભાટેનુાં પ્રભાણત્ર (અવરભાાં) 

file:///D:/Niral/MYSY%202018-19/Updated%20format/certificate%20from%20Inst%20.pdf
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3. વલદ્યાથીના પ્રથભ/ફીજા/ત્રીજા (જે રાગ ુડતુાં શોમ તે લડ)ની ભાકડળીટની (વેભેસ્ટય વીસ્ટભ શોમ તો 
ફન્ને વેભેસ્ટયની ભાકડળીટ) નકર (સ્લપ્રભાણણત) 

4. વલદ્યાથીએ અભ્માવક્રભના ફીજા/ત્રીજા/ચોથા (જે રાગ ુડતુાં શોમ તે લડ)ભાાં પી બમાડની તભાભ 

શોંચની નકર(સ્લપ્રભાણણત) 

5. શોસ્ટેર પ્રલેળ તથા જભલાની તભાભ શોંચની નકર (સ્લપ્રભાણણત), 

6. વલદ્યાથીના ફેન્કના ફચત ખાતાની ાવબકુનુાં પ્રથભ ાનાની નકર(સ્લપ્રભાણણત) 

7. ઇન્કભટેક્ષ યીટનડની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાનેાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુવેલ્પ 

રડકરયેળન (અવરભાાં)  
 

 આ ઉરાતં વળદ્યાર્થીની અરજી મજુંર કરળા જરૂર જિાય તો કચેરી વળદ્યાર્થીના રરિામ તર્થા 
કૌટંુણફક આળકને ગતા ળધારાના દસ્તાળેજો માગંી કે છે.  

 

17. આ મોજનાના અભર ભાટે યાજ્મબયભાાં ૨૭૮ શલે્ વેન્ટયો ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે. વલદ્યાથીઓએ 

ોતાના અભ્માવક્રભન ે વાંફાંવધત નજીકના શલે્ વેન્ટય ખાત ે જઈ અવર પ્રભાણત્રોની ચકાવણી 
કયાલલાની યશળેે અન ેચકાવણી ફાદ અયજી ત્રક અન ેદસ્તાલેજોનો એક વેટ શલે્ વેન્ટય ખાત ેજભા 
કયાલલાનો યશળેે. શલે્ વેન્ટય ખાત ે અયજી જભા કયાલીને Acknowledgement Receipt ભેલલાની 
યશળેે. ષલે્ શેન્ટર ખાતે અરજી ચકાશિી કરાળે ષોય અને તેની Acknowledgement Receipt 
મેલળે ષે એજ વળદ્યાર્થીઓની અરજી માન્ય ગિળામા ંઆળે. 

18. વલદ્યાથીઓએ યજીસ્રેળન કયાવ્માના ૧૫ રદળશમા ંશફંવંધત અભ્માવક્રભના નજીકના શલે્ વેન્ટય ખાત ે

જઈ દસ્તાળેજોની ચકાશિીની કાયષળાષી પિુષ કરાળળાની રષેે.  

19. શલે્ વેન્ટયોના કો-ઓડીનેટયોની વલગતો લેફવાઈટ ય યાખેર છે જેઓનો કાભકાજના રદલવોભાાં ઓરપવ 

વભમ દયમ્માન જ વાંકડ  કયલા વલદ્યાથીઓ તથા લારીઓને ખાવ નમ્ર વલનાંતી છે.   

20. ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ/વલજ્ઞાનપ્રલાશ)ની યીક્ષાભાાં ૮૦ કે તેથી લધ ુવડન્ટાઈર 

ભેલનાય ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓને ઓનરાઈન અયજી (registration) વાંફાંવધત કોઈ મુાંઝલણ શોમ 

તો તેભણ ે ોતાની ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની ભાકડળીટ Scan કયીને .pdf પાઈર mysy-

technical@gujgov.edu.inય ભોકરી આલાની યશળેે.  

21. આજ યીતે ડીપ્રોભા ટુ ડીગ્રી ના વલદ્યાથીઓએ ણ યજીસ્રેળન વાંફાંવધત કોઈ મુાંઝલણ શોમ તો તેભણ ે

ોતાની ડીપ્રોભાની છેલ્રા લડની ભાકડળીટ/ડીપ્રોભાાં વટીપીકેટ Scan કયીને .pdf પાઈર mysy-

technical@gujgov.edu.inય ભોકરી આલાની યશળેે. 

22. આ મોજના શઠે ઓનરાઈન અયજી કમાડ ફાદ વલદ્યાથી મોજનાની લેફવાઈટ ય ોતાના યઝુય 

આઈ.ડી. અન ેાવલડડથી રોગઈન થઈ ોતાની ઓનરાઈન અયજીનુાં સ્ટેટવ જાણી ળકળ.ે  

23. તભાભ વલદ્યાથીઓએ આ વશામ અંગેની કોઇ ણ પ્રકાયની ભારશતી, મુાંઝલણ ભાટે પક્ત ઉય જણાલેર 

ઈ-ભેઈર ય જ વાંકડ  કયલાનો યશળેે.  

 

 મોજનાની લધ ુભારશતી શલે્ રાઈન નાં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦) યથી 
ભી ળકળ.ે 


