
1 
 

મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના 
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મા ંઅરજી કરતા વવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના 

 

1. ગજુરાત રાજ્યમાાં આવેલ માન્ય બોર્ડમાાંથી ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/ વવજ્ઞાન 

પ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ ુપસડન્ટાઈલ મેળવી તેમજ ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં ૬૫ ટકા કે તેથી 
વધ ુ ગણુ મળેવી શકૈ્ષણણક વર્ડ ૨૦૨૧-૨૨માાં સ્નાતક /ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમના પ્રથમ વર્ડમાાં પ્રવેશ 

મેળવેલ તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમાંદ વવદ્યાથીઓને આ યોજના અન્વય ેઆવથિક સહાય આપવામાાં આવ ે

છે.     

2. આ યોજનાના વશક્ષણ વવભાગના સાંબાંવધત તમામ (https://mysy.guj.nic.in) ઠરાવમાાં જણાવ્યા મજુબની 
પસડન્ટાઈલ અન ેવાલીની આવકની પાત્રતા ધરાવતા અન ેશૈક્ષણણક વર્ડ ૨૦૨૧-૨૨માાં સ્નાતક/ર્ીપ્લોમા 
અભ્યાસક્રમોના પ્રથમ વર્ડમાાં પ્રવેશ મળેવનાર વવદ્યાથીઓએ https://mysy.guj.nic.in પર ઓનલાઈન 

અરજી કરવાની રહશેે.  

3. વવદ્યાથીએ ઓનલાઈન ફોમડ https://mysy.guj.nic.in પર રજીસ્રેશન કરી ભરવાનુાં રહશેે.  

4. રજીસ્રેશન કરતા પહલેા વવદ્યાથીએ નોટીસ બોર્ડ પર આપેલી બધી વવગતો જેત ેલાઇન પર ક્લીક કરી 

વાાંચી લેવી તથા ત્યારબાદ જ  ઓનલાઈન  રજીસ્રેશન કરવુાં.  

5. ઓનલાઇન રજીસ્રેશન માટે  https://mysy.guj.nic.in  વબેસાઇટ પર લોગ-ઇન થવાનુાં રહશેે.  

6. રરન્યઅુલ અરજી માટે રજીસ્ટર થયેલા મોબાઈલ નાંબર પર Password આવલે હશ ેજેના વર્ ે વવદ્યાથીએ 

લોગ ઇન થવાનુાં રહશેે. (વવદ્યાથીએ મોબાઈલ નાંબર પોતાનો જ આપવો, અન ે સમગ્ર અભ્યાસક્રમનાાં 

સમયગાળા દરમ્યાન બદલવો નહી, ભવવષ્યમાાં એજ નાંબર પર SMS દ્વારા મારહતી મોકલવામાાં આવશ)ે. 

7. લોગ ઇન થયા પછી માાંગવામાાં આવેલ વવગતો ભરવાની રહશેે અન ેજરૂરી દસ્તાવેજો અપલોર્ કરવાના 

રહશેે. વવદ્યાથીઓએ પોતાના ઓરીજીનલ દસ્તાવેજ સ્કેન કરીને ઓનલાઈન ફોમડ સાથ ે અપલોર્ 

કરવાના રહશેે. અપલોડ કરવાના તમામ દસ્તાવેજો .jpg /.jpeg /.pdf  ફોમેટમા ંહોવા જોઈએ.તેમજ 

દસ્તાવેજ ૧.pdf  ફોરમેટ હોય તો મહત્તમ 1 mbps અને ૨.jpg/ .jpeg ફોરમેટ હોય તો 512 kbps 

સાઈઝમા ંહોવા જોઈએ.   

8. વવદ્યાથીએ પ્રવેશ મેળવ્યા ત્યાર પછીના ક્રવમક શૈક્ષણણક વર્ડમાાં રીન્યઅુલ સહાય મેળવવા માટે અગાઉ જે 

વરે્ વશષ્યવવૃિ મળી હોય તે પરીક્ષામાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦% માર્કસષ સારે્થ ઉત્તીિષ થવાનુાં રહશેે અને જે તે 

શૈક્ષણણક સાંસ્થાના નીવત વનયમો પ્રમાણે જે તે શૈક્ષણણક વર્ડમાાં ઓછામા ંઓછી ૭૫% હાજરી હોવી જરૂરી 

રહશેે. જે અંગે સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. (ફોમેટ વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે)  

9. વવદ્યાથીએ પોતાનો પ્રવેશ આખરી થાય ત્યારબાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે. યોજનાના 
વેબપોટડલ https://mysy.guj.nic.in પર યોજનાના તમામ ઠરાવો ઉપલબ્ધ છે. 

10. વવદ્યાથીએ વાલીની આવક અંગેનુાં નાિાકંીય વર્ષ ૨૦૨0-૨૧નુ ં આવકનુાં પ્રમાણપત્ર મામલતદાર 

અથવા તાલકુા વવકાસ અવધકારી પાસેથી મેળવવાનુાં રહશેે. વવદ્યાથીએ આપવાના સલે્ફ રર્ક્લેરેશનમાાં 
પણ વાલી (માતા-વપતા) ની આવકની વવગતો આપવાની રહશેે. 

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. વવદ્યાથીએ વાલીની આવકનુાં નાણાકીય વર્ડ ૨૦૨0-૨૧નુાં ઇન્કમટેક્ષ રીટનડ અથવા ઇન્કમટેક્ષ રીટનડ 
ભરવાપાત્ર ન હોય ફક્ત તઓેએ જ “આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનુાં સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન" 

આપવાનુાં રહશેે. 

12. જે વાલીઓની નાણાકીય વર્ડ ૨૦૨0-૨૧ની આવક રૂ.૨.૫૦ લાખર્થી વધારે હશે તેમને ફરજીયાત 

ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ જોડવાનુ ંરહશેે.  
13. વવદ્યાથી જે સાંસ્થામા પ્રવેશ મેળવ ે તે સાંસ્થાના આચાયડશ્રી પાસેથી સાંસ્થાના લેટરહરે્ પર પ્રમાણપત્ર 

મેળવીન ેરજુ કરવાનુાં રહશેે. 

14. સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન, સાંસ્થાના આચાયડશ્રી પાસેથી મેળવવાન ુપ્રમાણપત્ર તથા આવકના પ્રમાણપત્રનુાં ફોમેટ 

વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.   
15. માંજૂર થયેલ મળવાપાત્ર સહાયની રકમ વવદ્યાથીઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાાં ર્ાયરેકટ બેનીફીટ રાન્સફર 

(DBT) હઠેળ સીધી જમા થતી હોવાથી વવદ્યાથીઓએ બને્કમાાં ખાત ુાં ખોલાવવાનુાં રહશેે અન ે આ બેન્ક 

ખાતા સારે્થ વવદ્યાર્થીઓએ પોતાના આધાર નબંર જોડવાના રહશેે (Aadhaar seeding). વવદ્યાથીઓએ 

પોતાના આધારનાંબરની વવગત ઓનલાઈન અરજીમાાં આપવાની રહશેે. 

16. વવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ અરજીની વપ્રન્ટ આઉટ લઈ નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાતે 
અસલ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવાની રહશેે અન ે અરજી સાથ ે નીચે જણાવેલ સ્વ-પ્રમાણણત 

દસ્તાવેજો જમા કરાવવાના રહશેે. 

 

 

List of Documents for Fresh Application 2021-22 

 

1. આધારકાર્ડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

2. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાડની માકડશીટની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

3. ર્ીગ્રી /ર્ીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મળ્યાનો પ્રવેશ સવમવતનો લેટરની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

4. ટયશુન ફી ભયાડની તમામ પહોંચની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

5. સેલ્ફ રર્ક્લેરેશન(અસલમાાં), 
6. વાલીની આવકનુાં પ્રમાણપત્ર(મામલતદાર અથવા તાલકુા વવકાસ અવધકારીનુાં)ની સ્વ-પ્રમાણણત 

નકલ, 

7. સાંસ્થાના આચાયડશ્રીન,ુ સાંસ્થાના લેટરહરે્ પર,પ્રમાણપત્ર(અસલમાાં), 
8. હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાની પહોંચની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

9. બેન્કમાાં બચત ખાતાની પાસબકુના પ્રથમ પાનાની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

10. ઇન્કમટેક્ષ રીટનડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ અથવા આવકવેરાને પાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેનુાં સેલ્ફ 

રર્ક્લેરેશન (અસલમાાં). 
 

 

List of Documents for Renewal Application 2021-22 

 

1. વવદ્યાથીના આધારકાર્ડની નકલ (સ્વપ્રમાણણત) 

2. સાંસ્થાના વર્ા પાસેથી વશષ્યવવૃિ રીન્યઅુલ માટેનુાં પ્રમાણપત્ર (અસલમાાં) 

file:///D:/Niral/MYSY%202018-19/Updated%20format/certificate%20from%20Inst%20.pdf
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3. વવદ્યાથીના પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગ ુપર્તુાં હોય તે વર્ડ)ની માકડશીટની (સેમેસ્ટર સીસ્ટમ હોય તો 
બન્ને સેમેસ્ટરની માકડશીટ) નકલ (સ્વપ્રમાણણત) 

4. વવદ્યાથીએ અભ્યાસક્રમના બીજા/ત્રીજા/ચોથા (જે લાગ ુપર્તુાં હોય તે વર્ડ)માાં ફી ભયાડની તમામ 

પહોંચની નકલ(સ્વપ્રમાણણત) 

5. હોસ્ટેલ પ્રવેશ તથા જમવાની તમામ પહોંચની નકલ (સ્વપ્રમાણણત), 

6. વવદ્યાથીના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબકુનુાં પ્રથમ પાનાની નકલ(સ્વપ્રમાણણત) 

7. ઇન્કમટેક્ષ રીટનડની સ્વ-પ્રમાણણત નકલ અથવા આવકવેરાનેપાત્ર આવક ન થતી હોવા અંગેન ુસેલ્ફ 

રર્ક્લેરેશન (અસલમાાં)  
 

 આ ઉપરાતં વવદ્યાર્થીની અરજી મજુંર કરવા જરૂર જિાય તો કચેરી વવદ્યાર્થીના પરરિામ તર્થા 
કૌટંુણબક આવકને લગતા વધારાના દસ્તાવેજો માગંી શકે છે.  

 

17. આ યોજનાના અમલ માટે રાજ્યભરમાાં ૨૭૮ હલે્પ સેન્ટરો શરૂ કરવામાાં આવેલ છે. વવદ્યાથીઓએ 

પોતાના અભ્યાસક્રમને સાંબાંવધત નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાત ે જઈ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
કરાવવાની રહશેે અને ચકાસણી બાદ અરજી પત્રક અન ેદસ્તાવેજોનો એક સેટ હલે્પ સેન્ટર ખાત ેજમા 
કરાવવાનો રહશેે. હલે્પ સેન્ટર ખાત ે અરજી જમા કરાવીને Acknowledgement Receipt મળેવવાની 
રહશેે. હલે્પ સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાસિી કરાવેલ હોય અને તેની Acknowledgement Receipt 
મેળવેલ હશે એજ વવદ્યાર્થીઓની અરજી માન્ય ગિવામા ંઆવશે. 

18. વવદ્યાથીઓએ રજીસ્રેશન કરાવ્યાના ૧૫ રદવસમા ંસબંવંધત અભ્યાસક્રમના નજીકના હલે્પ સેન્ટર ખાત ે

જઈ દસ્તાવેજોની ચકાસિીની કાયષવાહી પિુષ કરાવવાની રહશેે.  

19. હલે્પ સેન્ટરોના કો-ઓર્ીનેટરોની વવગતો વેબસાઈટ પર રાખેલ છે જેઓનો કામકાજના રદવસોમાાં ઓરફસ 

સમય દરમ્યાન જ સાંપકડ  કરવા વવદ્યાથીઓ તથા વાલીઓન ેખાસ નમ્ર વવનાંતી છે.   

20. ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ (સામાન્ય પ્રવાહ/વવજ્ઞાનપ્રવાહ)ની પરીક્ષામાાં ૮૦ કે તેથી વધ ુપસડન્ટાઈલ 

મેળવનાર પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન અરજી (registration) સાંબાંવધત કોઈ મુાંઝવણ હોય 

તો તેમણ ે પોતાની ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની માકડશીટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ mysy-

technical@gujgov.edu.inપર મોકલી આપવાની રહશેે.  

21. આજ રીતે ર્ીપ્લોમા ટુ ર્ીગ્રી ના વવદ્યાથીઓએ પણ રજીસ્રેશન સાંબાંવધત કોઈ મુાંઝવણ હોય તો તેમણ ે

પોતાની ર્ીપ્લોમાની છેલ્લા વર્ડની માકડશીટ/ર્ીપ્લોમાાં સટીફીકેટ Scan કરીને .pdf ફાઈલ mysy-

technical@gujgov.edu.inપર મોકલી આપવાની રહશેે. 

22. આ યોજના હઠેળ ઓનલાઈન અરજી કયાડ બાદ વવદ્યાથી યોજનાની વેબસાઈટ પર પોતાના યઝુર 

આઈ.ર્ી. અન ેપાસવર્ડથી લોગઈન થઈ પોતાની ઓનલાઈન અરજીનુાં સ્ટેટસ જાણી શકશ.ે  

23. તમામ વવદ્યાથીઓએ આ સહાય અંગેની કોઇ પણ પ્રકારની મારહતી, મુાંઝવણ માટે ફક્ત ઉપર જણાવેલ 

ઈ-મેઈલ પર જ સાંપકડ  કરવાનો રહશેે.  

 

 યોજનાની વધ ુમારહતી હલે્પ લાઈન નાં: ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ (૧૦:૩૦ થી ૧૮:૦૦) પરથી 
મળી શકશ.ે 


