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Opp: PRL, Between LDCE and Girl’s Polytechnic, Ahmedabad 

મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવબંન યોજના 
વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મા ંવચંિત રહી ગયેા વવદ્યાર્થીઓ માટે ઓનાઈન અરજી કરવાની છેલ્ી તક 

               ળકૈ્ષણિક લષ ૨૦૧૬-૧૭ના લષભાાં પ્રલેળ ભેલરે અન ેમખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન 
મોજના અન્લમે વશામ ભાટે ાત્રતા ધયાલતા જે વલદ્યાર્થીઓ જે તે વભમ ેઓનરાઈન અયજી કયી 
ળકેર નર્થી અર્થવા ળકૈ્ષણિક લષ ૨૦૧૫-૧૬ના લષભાાં પ્રલળે ભેલરે શોમ અન ેમખુ્મભાંત્રી યલુા 
સ્લાલરાંફન મોજના લષ ૨૦૧૫-૧૬ની વશામ ભેલરે શોમ અન ેળયતચકૂર્થી અર્થલા વાંજોગલળાત 
૨૦૧૬-૧૭ની યીન્યઅુર અયજી વભમભમાષદાભાાં કયી ળક્યા ન શોમ તલેા વલદ્યાર્થીઓ ભાટે ૨૦૧૬-
૧૭ના ળકૈ્ષણિક લષ યુત ુાં ઓનરાઈન અયજી ભાટે છેલ્રી તક આલાનુાં વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી 
કયલાભાાં આલેર છે. ઓનરાઈન અયજી કયલાની અન ે જે ત ે શેલ્-વને્ટયના વભમ દયવભમાન 
અયજીનુાં લયેીપીકેળન કયાલી રલેાની છેલ્રી તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ છે. 
         આ મોજના શઠે રાબ ભેલલા http:// mysy.guj.nic.in ય ઓનરાઈન અયજી કયલાની 
યશળે.ે અયજીના લયેીપીકેળન ભાટે યાજ્મબયભાાં ૧૫૦ શલે્ વને્ટય કામષયત છે. આ મોજના વાંફાંવધત 
તભાભ વલગતો લફેવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે. આ મોજના અંગેની લધ ુ ભાહશવત શલે્ રાઈન નાં: 
૦૭૯- ૨૬૫૬૬૦૦૦, ૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ યર્થી ભી ળકળ.ે     

 વીઈઓ,કેવીજી  
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Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana 
Last opportunity for students to apply online who were unable to do in the year 2016-17 

 

Students who have enrolled in academic year 2016-17, and are eligible to get 

scholarship under Mukhymantri Yuva Swavlamban Yojana and could not apply online on time 

OR the students who have enrolled in the academic year 2015-16 and had already received 

financial assistance under Mukhymantri Yuva Swavlamban Yojana and were not able to apply 

for the renewal in 2016-17. For such students, it is decided by the Government to give last 

chance for online application. The last date for online application and verification of application 

during the help center working hours is 20/01/2018. 

Students need to apply online through the website http://mysy.guj.nic.in. 150 help 

centers are operationalized for verification. All relevant details about the Mukhyamantri Yuva 

Swavalamban Yojana are available in the website. For more information contact on helpline 

number 079-26566000, 7043333181. 

CEO, KCG 

http://mysy.guj.nic.in/

