ુ યમંત્રી યળ
ુ ા સ્ળાળંફન યોજના
મખ્
ુ ના
ૈક્ષણિક ળવષ ૨૦૨૦-૨૧માં અરજી કરતા વળદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચ
1. ગુજયાત યાજ્મભાાં આલેર ભાન્મ ફોડડ ભાાંથી ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ/ વલજ્ઞાન
પ્રલાશ)ની યીક્ષાભાાં ૮૦ કે તેથી લધુ વડન્ટાઈર ભેલી તેભજ ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં ૬૫ ટકા કે તેથી
લધુ ગુણ ભેલી ળૈક્ષણણક લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાાં સ્નાતક /ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભના પ્રથભ લડભાાં પ્રલેળ
ભેલેર તેજસ્લી અને જરૂયીમાતભાંદ વલદ્યાથીઓને આ મોજના અન્લમે આવથિક વશામ આલાભાાં આલે
છે .
2. આ મોજનાના વળક્ષણ વલબાગના વાંફવાં ધત તભાભ (https://mysy.guj.nic.in) ઠયાલભાાં જણાવ્મા મુજફની
વડન્ટાઈર અને લારીની આલકની ાત્રતા ધયાલતા અને ળૈક્ષણણક લડ ૨૦૨૦-૨૧ભાાં સ્નાતક/ડીપ્રોભા
અભ્માવક્રભોના પ્રથભ લડભાાં પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથીઓએ https://mysy.guj.nic.in ય ઓનરાઈન
અયજી કયલાની યશેળે.
3. વલદ્યાથીએ ઓનરાઈન પોભડ https://mysy.guj.nic.in ય યજીસ્રેળન કયી બયલાનુ ાં યશેળ.ે
4. યજીસ્રેળન કયતા શેરા વલદ્યાથીએ નોટીવ ફોડડ ય આેરી ફધી વલગતો જેતે રાઇન ય ક્રીક કયી
લાાંચી રેલી તથા ત્માયફાદ જ ઓનરાઈન યજીસ્રેળન કયવુ.ાં
5. ઓનરાઇન યજીસ્રેળન ભાટે https://mysy.guj.nic.in લેફવાઇટ ય રોગ-ઇન થલાનુ ાં યશેળે.
6. રયન્યુઅર અયજી ભાટે યજીસ્ટય થમેરા ભોફાઈર નાંફય ય Password આલેર શળે જેના લડે વલદ્યાથીએ
રોગ ઇન થલાનુ ાં યશેળે. (વલદ્યાથીએ ભોફાઈર નાંફય ોતાનો જ આલો, અને વભગ્ર અભ્માવક્રભનાાં
વભમગાા દયમ્માન ફદરલો નશી, બવલષ્મભાાં એજ નાંફય ય SMS દ્વાયા ભારશતી ભોકરલાભાાં આલળે).
7. રોગ ઇન થમા છી ભાાંગલાભાાં આલેર વલગતો બયલાની યશેળે અને જરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ કયલાના
યશેળ.ે વલદ્યાથીઓએ ોતાના ઓયીજીનર દસ્તાલેજ સ્કેન કયીને ઓનરાઈન પોભડ વાથે અરોડ
કયલાના યશેળે. અોડ કરળાના તમામ દસ્તાળેજો .jpg /.jpeg પોમેટમાં ષોળા જોઈએ અને દરે ક
દસ્તાળેજ મષત્તમ 500 kb શાઈઝની ષોળી જોઈએ.
ુ  શષાય મેલળળા ભાટે અગાઉ જે
8. વલદ્યાથીએ પ્રલેળ ભેવ્મા ત્માય છીના ક્રવભક ળૈક્ષણણક લડભાાં રીન્યઅ
લે વળષ્મવ ૃવિ ભી શોમ તે યીક્ષાભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% માર્કશષ શાર્થે ઉત્તીિષ થલાનુ ાં યશેળે અને જે તે
ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના નીવત વનમભો પ્રભાણે જે તે ળૈક્ષણણક લડભાાં ઓછામાં ઓછી ૭૫% ષાજરી શોલી જરૂયી
યશેળ.ે જે અંગે વાંસ્થાનુ ાં પ્રભાણત્ર જરૂયી છે . (પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે )
9. વલદ્યાથીએ ોતાનો પ્રલેળ આખયી થામ ત્માયફાદ જ ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે. મોજનાના
લેફોટડ ર https://mysy.guj.nic.in ર યોજનાના તમામ ઠરાળો ઉબ્ધ છે .
10. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુ ાં નાિાંકીય ળવષ ૨૦૧૯-૨૦ન ંુ આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર ભાભરતદાય અથલા
તાલુકા વલકાવ અવધકાયી ાવેથી ભેલલાનુ ાં યશેળે. વલદ્યાથીએ આલાના વેલ્પ રડકરયે ળનભાાં ણ લારી
(ભાતા-વતા) ની આલકની વલગતો આલાની યશેળે.
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11. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુ ાં નાણાાંકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦નુ ાં ઇન્કભટેક્ષ યીટનડ અથલા ઇન્કભટેક્ષ યીટનડ
બયલાાત્ર ન શોમ પક્ત તેઓએ જ “આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુ ાં વેલ્પ રડક્રેયેળન"
આલાનુ ાં યશેળે.
12. જે લારીઓની નાણાકીમ લડ ૨૦૧૯-૨૦ની આલક રૂ.૨.૫૦ ાખર્થી ળધારે ષે તેમને પરજીયાત
ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ જોડળાન ંુ રષેે.
13. વલદ્યાથી જે વાંસ્થાભા પ્રલેળ ભેલે તે વાંસ્થાના આચામડશ્રી ાવેથી વાંસ્થાના રેટયશેડ ય પ્રભાણત્ર
ભેલીને યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.
14. વેલ્પ રડકરયે ળન, વાંસ્થાના આચામડશ્રી ાવેથી ભેલલાનુ પ્રભાણત્ર તથા આલકના પ્રભાણત્રનુ ાં પોભેટ
લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે .
15. ભાંજૂય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીઓના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયે કટ ફેનીપીટ રાન્વપય
(DBT) શેઠ વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીઓએ ફેન્કભાાં ખાતુ ાં ખોરાલલાનુ ાં યશેળે અને આ ફેન્ક
ખાતા શાર્થે વળદ્યાર્થીઓએ ોતાના આધાર નંફર જોડળાના રષેે(Aadhaar seeding). વલદ્યાથીઓએ
ોતાના આધાયનાંફયની વલગત ઓનરાઈન અયજીભાાં આલાની યશેળે.
16. વલદ્યાથીઓએ ઓનરાઈન અયજી કમાડ ફાદ અયજીની વપ્રન્ટ આઉટ રઈ નજીકના શેલ્ વેન્ટય ખાતે
અવર દસ્તાલેજોની ચકાવણી કયાલલાની યશેળે અને અયજી વાથે નીચે જણાલેર સ્લ-પ્રભાણણત
દસ્તાલેજો જભા કયાલલાના યશેળે.
List of Documents for Fresh Application 2020-21
1. આધાયકાડડ ની સ્લ-પ્રભાણણત નકર
2. ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ાવ કમાડની ભાકડ ળીટની સ્લ-પ્રભાણણત નકર,
3. ડીગ્રી /ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલેળ વવભવતનો રેટયની સ્લ-પ્રભાણણત નકર,
4. ટયુળન પી બમાડની તભાભ શોંચની સ્લ-પ્રભાણણત નકર,
5. વેલ્પ રડકરયે ળન(અવરભાાં),
6. લારીની આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર(ભાભરતદાય અથલા તાલુકા વલકાવ અવધકાયીનુ)ની
ાં
સ્લ-પ્રભાણણત
નકર,
7. વાંસ્થાના આચામડશ્રીનુ, વાંસ્થાના રેટયશેડ ય,પ્રભાણત્ર(અવરભાાં),
8. શોસ્ટેર પ્રલેળ તથા જભલાની શોંચની સ્લ-પ્રભાણણત નકર,
9. ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબુકના પ્રથભ ાનાની સ્લ-પ્રભાણણત નકર
10. ઇન્કભટેક્ષ યીટનડની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુ ાં વેલ્પ
રડક્રેયેળન (અવરભાાં).
List of Documents for Renewal Application 2020-21
1. વલદ્યાથીના આધાયકાડડ ની નકર (સ્લપ્રભાણણત)
2. વાંસ્થાના લડા ાવેથી વળષ્મવ ૃવિ યીન્યુઅર ભાટેન ુ ાં પ્રભાણત્ર (અવરભાાં)
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3. વલદ્યાથીના પ્રથભ/ફીજા/ત્રીજા (જે રાગુ ડતુ ાં શોમ તે લડ)ની ભાકડ ળીટની (વેભેસ્ટય વીસ્ટભ શોમ તો
ફન્ને વેભેસ્ટયની ભાકડ ળીટ) નકર (સ્લપ્રભાણણત)
4. વલદ્યાથીએ અભ્માવક્રભના ફીજા/ત્રીજા/ચોથા (જે રાગુ ડતુ ાં શોમ તે લડ)ભાાં પી બમાડની તભાભ
શોંચની નકર(સ્લપ્રભાણણત)
5. શોસ્ટેર પ્રલેળ તથા જભલાની તભાભ શોંચની નકર (સ્લપ્રભાણણત),
6. વલદ્યાથીના ફેન્કના ફચત ખાતાની ાવબુકનુ ાં પ્રથભ ાનાની નકર(સ્લપ્રભાણણત)
7. ઇન્કભટેક્ષ યીટનડની સ્લ-પ્રભાણણત નકર અથલા આલકલેયાનેાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુ વેલ્પ
રડકરયે ળન (અવરભાાં)
 આ ઉરાંત વળદ્યાર્થીની અરજી મંજુર કરળા જરૂર જિાય તો કચેરી વળદ્યાર્થીના રરિામ તર્થા
કૌટુંણફક આળકને ગતા ળધારાના દસ્તાળેજો માંગી કે છે .
17. આ મોજનાના અભર ભાટે યાજ્મબયભાાં ૨૭૮ શેલ્ વેન્ટયો ળરૂ કયલાભાાં આલેર છે . વલદ્યાથીઓએ
ોતાના અભ્માવક્રભને વાંફવાં ધત નજીકના શેલ્ વેન્ટય ખાતે જઈ અવર પ્રભાણત્રોની ચકાવણી
કયાલલાની યશેળે અને ચકાવણી ફાદ અયજી ત્રક અને દસ્તાલેજોનો એક વેટ શેલ્ વેન્ટય ખાતે જભા
કયાલલાનો યશેળે. શેલ્ વેન્ટય ખાતે અયજી જભા કયાલીને Acknowledgement Receipt ભેલલાની
યશેળ.ે ષેલ્ શેન્ટર ખાતે અરજી ચકાશિી કરાળે ષોય અને તેની Acknowledgement Receipt
મેલળે ષે એજ વળદ્યાર્થીઓની અરજી માન્ય ગિળામાં આળે.
18. વલદ્યાથીઓએ યજીસ્રેળન કયાવ્માના ૧૫ રદળશમાં શંફવં ધત અભ્માવક્રભના નજીકના શેલ્ વેન્ટય ખાતે
ુ ષ કરાળળાની રષેે.
જઈ દસ્તાળેજોની ચકાશિીની કાયષળાષી પિ
19. શેલ્ 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 લધુ વડન્ટાઈર
ભેલનાય ાત્રતા ધયાલતા વલદ્યાથીઓને ઓનરાઈન અયજી (registration) વાંફવાં ધત કોઈ મુઝ
ાં લણ શોમ
તો તેભણે ોતાની ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની ભાકડ ળીટ Scan કયીને .pdf પાઈર mysytechnical@gujgov.edu.inય ભોકરી આલાની યશેળે.
21. આજ યીતે ડીપ્રોભા ટુ ડીગ્રી ના વલદ્યાથીઓએ ણ યજીસ્રેળન વાંફવાં ધત કોઈ મુઝલણ
ાં
શોમ તો તેભણે
ોતાની ડીપ્રોભાની છે લ્રા લડની ભાકડ ળીટ/ડીપ્રોભાાં વટીપીકેટ Scan કયીને .pdf પાઈર mysytechnical@gujgov.edu.inય ભોકરી આલાની યશેળે.
22. આ મોજના શેઠ ઓનરાઈન અયજી કમાડ ફાદ વલદ્યાથી મોજનાની લેફવાઈટ ય ોતાના યુઝય
આઈ.ડી. અને ાવલડડ થી રોગઈન થઈ ોતાની ઓનરાઈન અયજીનુ ાં સ્ટેટવ જાણી ળકળે.
23. તભાભ વલદ્યાથીઓએ આ વશામ અંગેની કોઇ ણ પ્રકાયની ભારશતી, મુઝ
ાં લણ ભાટે પક્ત ઉય જણાલેર
ઈ-ભેઈર ય જ વાંકડ કયલાનો યશેળે.


મોજનાની લધુ ભારશતી શેલ્ રાઈન નાં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦) યથી
ભી ળકળે.
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