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ગજુરાત આર્ટ્સ અન ેકૉમ્સ કૉલજે,એલલ્બ્રીજ,અમદાવાદ 

M.Y.S.Y. REPORT 

(મુખ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના અહવેાલ) 

 

                 ગુજરાત રાજ્યના ઉચ્ચલિક્ષણમાં પ્રવેિ મેળવવા ચાહતા તેજસ્વી અને જરૂરરયાતમંદ 

લવદ્યાર્થીઓની ઉત્તમ કારકીર્દસના ઘડતર માટ ેઅને તેમને ઉચ્ચલિક્ષણ માટ ે  આર્ર્થસક ્હાય મળી રહે એ 

હેતુર્થી ્રકારશ્રીના ઉચ્ચલિક્ષણ લવભાગના ૦૭.૧૦.૨૦૧૫ના ઠરાવ દ્વારા ‘મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન 

યોજના’(M.Y.S.Y) લવલિવત વર્સ ૨૦૧૫ર્થી િરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ પરરપ્રેક્ષ્યમા ંજે  લવદ્યાર્થીઓના 

વાલીની આવક મયાસરદત હોય અને એ કારણ ે તેઓ ઉચ્ચ લિક્ષણના અભ્યા્ક્રમોર્થી વલંચત રહેતા હોય, 

ર્ટયુિન ફી અન ેપુસ્તક-્ાિનોની ખરીદી ના કરી િકતા હોય તેમજ છાત્રાલયમાં રહેવા-જમવા બાબતે 

મુશ્કેલી ર્થતી હોય તેવા લવદ્યાર્થીઓ માટે ગુણવત્તા અને આવક(Merit cum Means)ના માપદંડોન ેધ્યાનમા ં

લઇને યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરનાર બિી જ કેટગેરીના લવદ્યાર્થીઓને ્માન િોરણ ેઆર્ર્થસક ્હાય આપવાનું આ 

યોજના હઠેળ નક્કી કરવામાં આવેલ છે.  

             આ યોજના અનુ્ાર સ્નાતક કક્ષાએ આર્ર્થસક ્હાય મેળવવા માટે ‘ગુજરાત ઉચ્ચતર માધ્યલમક 

બોડસ’માંર્થી કે અન્ય કોઇપણ બોડસમાંર્થી ્ામાન્ય ક ેલવજ્ઞાન પ્રવાહના લવદ્યાર્થીઓએ જે તે પરીક્ષામા ં90 કે 

તેર્થી વિારે પર્ેન્ટાઇલ હોવા જરૂરી છે. ્ાર્થે ્ાર્થ ે લવદ્યાર્થીના વાલીની વાર્ર્સક આવક રૂ. 4.5 લાખ( 

ચાર લાખ પચા્ હજાર) ્ુિીની હોવી જરૂરી છે. આ બ ે માપદંડોને આિારે યોગ્યતાવાળા લવદ્યાર્થીન ે

કેટેગરીના બાિ લ્વાય ્માન રીત ે લિક્ષણ ફીના પચા્ ટકા રકમ ્રકાર દ્વારા ્ીિી જ તેના બેન્ક 

એકાઉન્ટમાં જમા કરવામા ંઆવિે, એવું પણ ઠરાવવામાં આવયુ ંછે. જો ક ેપછીના વર્સ ૨૦૧૬ર્થી વિાર ે

છાત્ર્મૂહને લાભાલન્વત કરી િકાય એ હેતરુ્થી દરેક લવદ્યાર્થીએ 90 ને બદલે 80 ક ેતેર્થી વિારે પર્ેન્ટાઇલ 

લાવવાના રહેિે. તેમજ તેના વાલીની આવક 4.5 લાખને બદલે 06 લાખ( છ લાખ) ્ુિીની હોવી જરૂરી 

છે, એમ પર્ેન્ટાઇલ અન ેઆવક્ની બાબતે ્ુિારો કરવામાં આવયો.  

             ઉચ્ચલિક્ષણ અંતગસત B.A., B.COM., B.SC., B.B.A., B.C.A. Medical, Dental, 

Engineer, Diploma વગેરેમાં પ્રવેિ મેળવતા લવદ્યાર્થીઓએ પોતાની િોરણ-12ની જરૂરી પર્ેન્ટાઇલ 

વાળી માકસિીટ, પ્રર્થમ વર્સની ફી ભયાસની ર્ીદ, લપતાની વાર્ર્સક આવકનો ્ક્ષમ અલિકારીનો દાખલો, 

પોતાના બેંક એકાઉન્ટની જરૂરી લવગતો, આિારકાડસ અને ્ેલ્ફ રડક્લેરેિન વગેર ેજરૂરી આિારો સ્કેન કરી 

્રકારશ્રીની M.Y.S.Y ની ્ાઇટ ઉપર અપલોડ કરવાના રહેિે. તેમજ તે ડટેાને વેરીફાય કરાવવાના રહેિે. 

તેમના ઓનલાઇન ડેટા વરેીરફકેિન અને કલેકિન માટે રાજ્યભરમાં જુદી જુદી ્ંસ્ર્થાઓમાં કુલ 131 

હેલ્પ્ેન્ટરની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. આ હેલ્પ્ેન્ટર દ્વારા વરેીફાય અને એકત્ર ર્થયલેા 

ડેટા(અરજીઓ)નુ ં ઉચ્ચલિક્ષણમાં ્હાયની કાયસવાહી કરતી ્ંસ્ર્થા , ‘નોલેજ કોં્ોટીયમ ઓફ 

ગુજરાત’(કે.્ી.જી.)દ્વારા ઓનલાઇન પરામિસન અને મૂલ્યાંકન ર્થયા પછી યોગ્યતા િરાવતા 

લવદ્યાર્થીઓની મળવાપાત્ર ્હાયની રકમ ્ીિી જ તેમના બેન્કના ખાતામા ંજમા કરાવવામાં આવે છે.  

આમ, મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના(M.Y.S.Y.)ના નીલતલનયમો મુજબની જરૂરી બિી જ પ્રરક્રયા 
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પૂણસ ર્થતાં લવદ્યાર્થીના પોતાના જ ખાતામા ં્રકારશ્રી દ્વારા લિક્ષણ ફીની 50 ટકા રકમ જમા કરવામાં 

આવે છે.   

                 આ યોજનાનો લાભ ્રકારશ્રી દ્વારા ઉચ્ચ લિક્ષણના બિા ં જ વર્ો માટે આપવામાં 

આવતો હોવાર્થી બીજા વર્ ેપણ લવદ્યાર્થીઓએ રીન્યઅુલ ફોમસ ભરી બીજા વર્સના ડેટા અપલોડ કરાવાના 

હોય છે. એવી જ રીત ેત્રીજા વર્ે પણ આ પ્રરક્રયા ્ાતત્યપૂણસ રીતે કરીને લવદ્યાર્થી તેનો લાભ આજરદન 

્ુિી મેળવ ે જ છે. આ જોતાં આ મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના (M.Y.S.Y.) લવદ્યાર્થીઓ માટ ે

લવિેર્ લાભકારક અને ્હાયભૂત યોજના બની રહી છે.   

                   મુખ્યમંત્રી યવુા સ્વાવલંબન યોજનાનુ ંહેલ્પ ્ેન્ટર અમારી ્ંસ્ર્થામાં વર્સ- ૨૦૧૬-૧૭ ર્થી 

િરૂ કરવામા ં આવયુ.ં જેના નોડલ ઓરફ્ર તરીક ે અત્રેની ્ંસ્ર્થાના ્ંસ્કૃત લવર્યના મદદનીિ પ્રા.ડૉ. 

મહેિ એ. પટલેને તેનો વિારાનો કાયસભાર ્ોંપવામાં આવેલ છે. જે અંતગસત તેમણે લનષ્ઠાપૂવસક કાયસ કરી 

નીચે મુજબની લવદ્યાર્થી્ખં્યાના ડેટા વેરીફાય કરી આપેલ છે અન ેલવદ્યાર્થીઓન ે્રકારશ્રીનો આર્ર્થસકલાભ 

અપાવવામાં મદદરૂપ બન્યા છે.     

 

વર્સ વેરીફાય કરેલ લવદ્યાર્થી ્ંખ્યા 

(ફ્રેિ અને રીન્યુઅલ)  

કે.્ી.જી.ખાતે જમા કરાવલે ડેટાની ્ખં્યા 

(ફ્રેિ અને રીન્યુઅલ) 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૪૩ ૨૪૩ 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૬૦ ૩૬૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭ ૩૦૭ 

            આમ, ઉચ્ચ લિક્ષણ માટે જરૂરરયાતમંદ લવદ્યાર્થીઓ માટેની આ યોજના અત્રેની ્ંસ્ર્થામાં 

અદ્યાલપ કાયસરત બની રહી છે.  
 

નોડલ ઓરફ્ર           આચાયસ 

પ્રા. ડૉ. મહેિ એ. પટલે. 

તા. ૦૪.૦૪.૨૦૧૯  


