ુ યમંત્રી યળ
ુ ા સ્ળાળંબન યોજના
મખ્
ુ ના
ૈક્ષણિક ળવષ-૨૦૧૮-૧૯માં પ્રળે મેલળતા વળદ્યાર્થીઓમાટે અગત્યની સચ
1. ગુજયાત યાજ્મભાાં આલેર ભાન્મ ફોડડ ભાાંથી ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ (વાભાન્મ પ્રલાશ/
વલજ્ઞાનપ્રલાશ)ની યીક્ષાભાાં ૮૦ કે તેથી લધુ વડન્ટાઈર ભેલી તેભજ ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં ૬૫
ટકા કે તેથી લધુ ગુણ ભેલી ળૈક્ષણણક લડ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં 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 ૨૦૧૮-૧૯ભાાં
સ્નાતક/ડીપ્રોભા

અભ્માવક્રભોના

https://mysy.guj.nic.inય

પ્રથભ

લડભાાં

પ્રલેળ

ભેલનાય

વલદ્યાથીઓએ

ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે. જેભાાં ભાાંગલાભાાં આલેર

વલગતો વલદ્યાથીઓએ બયલાની યશેળે અને જરૂયી દસ્તાલેજો અરોડ કયલાના યશેળે. અપોડ
કરળાના તમામ દસ્તાળેજો .jpg અર્થળા .jpeg ફોમેટમાં ષોળા જોઈએ અને દરે ક દસ્તાળેજ 400 kb ર્થી
નાની શાઈઝનો ષોળો જોઈએ.
3. વળદ્યાર્થીએ પોતાનો પ્રળે આખરી ર્થાય ત્યારબાદ જ ઓનાઈન અરજી કરળાની રષેે. મોજનાના
લેફોટડ ર

https://mysy.guj.nic.in

ય મોજનાના તભાભ ઠયાલો ઉરબ્ધ છે .

4. વલદ્યાથીએ લારીની આલકનુ ાં નાિાંકીય ળવષ ૨૦૧૭-૧૮નુ ાં આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર ભાભરતદાય અથલા
તાલુકા વલકાવ અવધકાયી ાવેથી ભેલલાનુ ાં યશેળે. વલદ્યાથીએ આલાના વેલ્પ ડેકરયે ળનભાાં ણ
લારી (ભાતા-વતા) ની આલકની વલગતો આલાની યશેળે.
5. વળદ્યાર્થીએ ળાીની આળકન ંુ નાિાંકીય ળવષ ૨૦૧૭-૧૮ ન ંુ ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ અર્થળા ઇન્કમટેક્ષ રીટનષ
ભરળાપાત્ર ન ષોય ફક્ત તેઓએ જ “આળકળેરાને પાત્ર આળક ન ર્થતી ષોળા અંગે ન ંુ શેલ્ફ
ડડક્ેરેન" આપળાન ંુ રષેે.
6. વળદ્યાર્થી જે શંસ્ર્થામા પ્રળે મેલળે તે શંસ્ર્થાના આચાયષશ્રી પાશેર્થી શંસ્ર્થાના ેટરષેડ પર પ્રમાિપત્ર
મેલળીને રજુ કરળાન ંુ રષેે.
7. વેલ્પ ડેકરયે ળન, વાંસ્થાના આચામડશ્રી ાવેથી ભેલલાનુ પ્રભાણત્ર તથા આલકના પ્રભાણત્રનુ ાં
પોભેટ લેફવાઈટ ય ઉરબ્ધ છે .
8. ભાંજૂય થમેર ભલાાત્ર વશામની યકભ વલદ્યાથીઓના ફેન્ક એકાઉન્ટભાાં ડામયે કટ ફેનીપીટ ટ્રાન્વપય
(DBT) શેઠ વીધી જભા થતી શોલાથી વલદ્યાથીઓએ નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ખાતુ ાં ખોરાલલાનુ ાં યશેળે
અને આ ફેન્ક ખાતા વાથે વલદ્યાથીઓએ ોતાના આધાય નાંફય જોડલાના યશેળે(Aadhaar
seeding). વલદ્યાથીઓએ ોતાના આધાયનાંફયની વલગત ઓનરાઈન અયજીભાાં આલાની યશેળે.
9.

વલદ્યાથીઓએ ઓનરાઈન અયજી કમાડ ફાદ અયજીની વપ્રન્ટ આઉટ રઈ નજીકના શેલ્ વેન્ટય ખાતે
અવર દસ્તાલેજોની ચકાવણી કયાલલાની યશેળે અને અયજી વાથે નીચે જણાલેર સ્ળ-પ્રમાણિત
દસ્તાલેજો જભા કયાલલાના યશેળે.
1.

આધાયકાડડ ની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર

2.

ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ાવ કમાડ ની ભાકડ ળીટની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર,

1

3.

ડીગ્રી /ડીપ્રોભા અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભળ્માનો પ્રલેળ વવભવતનો રેટયની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર,

4.

ટયુળન પી બમાડ ની તભાભ શોંચની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર,

5.

વેલ્પ ડેકરયે ળન(અવરભાાં),

6.

લારીની આલકનુ ાં પ્રભાણત્ર(ભાભરતદાય અથલા તાલુકા વલકાવ અવધકાયીનુ)ની
ાં
સ્ળ-પ્રમાણિત નકર,

7.

વાંસ્થાના આચામડશ્રીનુ, વાંસ્થાના રેટયશેડ ય,પ્રભાણત્ર(અવરભાાં),

8.

શોસ્ટે ર પ્રલેળ તથા જભલાની શોંચની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર,

9.

નેળનરાઈઝ્ડ ફેન્કભાાં ફચત ખાતાની ાવબુકના પ્રથભ ાનાની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર

10. ઇન્કભટે ક્ષ યીટનડની સ્ળ-પ્રમાણિત નકર અર્થળા આલકલેયાને ાત્ર આલક ન થતી શોલા અંગેન ુ ાં વેલ્પ
ડડક્રેયેળન (અવરભાાં).

10. આ મોજનાના અભર ભાટે યાજ્મબયભાાં ૧૭૬ 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 યશેળે.
11. વળદ્યાર્થીઓએ રજીસ્રેન કરાવ્યાના ૧૫ ડદળશમાં શંબવં િત અભ્યાશક્રમના નજીકના ષેલ્પ શેન્ટર
ુ ષ કરાળળાની રષેે.
ખાતે જઈ દસ્તાળેજોની ચકાશિીની કાયષળાષી પિ

12. ષેલ્પ શેન્ટરોના કો-ઓડીનેટરોની વળગતો ળેબશાઈટ પર રાખે છે જેઓનો કામકાજના ડદળશોમાં
ઓડફશ શમય દરમ્યાન જ શંપકષ કરળા વળદ્યાર્થીઓ તર્થા ળાીઓને ખાશ નમ્ર વળનંતી છે .

13. 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 મુઝલણ
ાં
શોમ તો તેભણે ોતાની ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની ભાકડ ળીટ Scan કયીને .pdf
પાઈર

mysygujarat2018@gmail.com ય

ભોકરી આલાની યશેળે.

14. આજ યીતે ડીપ્રોભા ટુ ડીગ્રી ના વલદ્યાથીઓએ ણ યજીસ્ટ્રેળન વાંફવાં ધત કોઈ મુઝ
ાં લણ શોમ તો તેભણે
ોતાની ડીપ્રોભાની છે લ્રા લડની ભાકડ ળીટ/ડીપ્રોભાાં વટીપીકેટ Scan કયીને .pdf પાઈર

mysygujarat2018@gmail.com ય

ભોકરી આલાની યશેળે.

ુ ર
15. આ યોજના ષેઠલ ઓનાઈન અરજી કયાષ બાદ વળદ્યાર્થી યોજનાની ળેબશાઈટ પર પોતાના યઝ
આઈ.ડી. અને પાશળડષ ર્થી ોગઈન ર્થઈ પોતાની ઓનાઈન અરજીન ંુ સ્ટેટશ જાિી કે.

16.



તમામ વળદ્યાર્થીઓએ આ વષ્યવ્રવુ િ અંગે ની કોઇ પિ પ્રકારની માડષતી,
મઝ
ંુ ળિ માટે ફક્ત ઉપર જિાળે ઈ-મે પર જ શંપકષ કરળાનો રષેે.

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