
મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના ( MYSY ) 

 

1. MYSY યોજનાની અરજી ક્ા ંકરવાની તથા અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શુ ંછે?  

 MYSY યોજનાની અરજી https://mysy.guj.nic.in પોર્ટલ પર ઓનલાઈન કરવાની હોય છે. વવદ્યાર્થીઓએ 
ઉક્ત પોર્ટલ પર Login/Register જઈને રજીસ્ટ્રેશન કરવાન ું રહશેે. રજીસ્ટ્રેશન કયાટ બાદ જરૂરી વવગતો 
ભરી, જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો અપલોડ કરી હલે્પ-સેન્ર્ર ખાતે વેરીફીકેશન કરાવવાન ું હોય છે.  
 

2. MYSY યોજનામા ંઅરજી કરવા માટેની પાત્રતા શુ ંછે? 

 MYSY યોજનામાું અરજી કરવા મારે્ નીચેની બે શરતો સુંતોષતા હોવા જોઈએ. 
૧) અ) સ્નાતક અભ્યાસિમ માટે ધોરણ-૧૨ વવજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામા ં૮૦ કે 

તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ 
    બ) ડીપ્લોમા ંઅભ્યાસિમ માટે ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામા ં૮૦ કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ  
     ક) ડી-ટુ-ડી અભ્યાસિમ માટે ડીપ્લોમા ંઅભ્યાસિમની પરીક્ષામા ં૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુટકા  
૨) રૂ. ૬ લાખ સધુીની કૌટંુબબક વાવષિક આવક ધરાવનાર વાલીઓના સતંાનોને આ યોજનાનો લાભ મળશે. 

નોંધ: આ યોજના માત્ર સ્નાતક અભ્યાસિમ માટે જ છે, અનસુ્નાતક અભ્યાસિમ માટે નથી. 
 

3. MYSY યોજનાની અરજી કોલેજના ક્ા વષષમા કરી શકાય?   

 પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાર્થીઓ કોલેજના પ્રર્થમ વષટમાું MYSY યોજના હઠેળ અરજી કરી શકે છે. જે 
વવદ્યાર્થીઓ શરતચકૂર્થી અરજી કરવાન ું ચ કી ગયા હોય તેઓ કોલેજના કોઈપણ વષટમાું અરજી કરી શકે 
છે. તેઓએ Login/Register માું જઈને “Delayed Application”માું રજીસ્ટ્રેશન કરવાન ું રહશેે.  
 

4. MYSY યોજનાની રીન્યઅુલ સહાયની અરજી કેવી રીતે કરવી તથા MYSY યોજનાની રીન્યઅુલ 

સહાયની પ્રક્રિયા શુ ંછે? 

 પાત્રતા ધરાવતા વવદ્યાર્થીઓ MYSY યોજનાના વેબપોર્ટલ Login/Registerમાું જઈને “Renewal 

Application”માું લોગીન કરવાન ું રહશેે. લોગીન કયાટ બાદ જરૂરી વવગતો ભરી, જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો અપલોડ 
કરી, એપ્લીકેશનને લોક કરવાની રહ ેછે. 
 

5. કોલેજના ંઅભ્યાસિમના ંદરેક વષષમા ંMYSY યોજનાની વશષ્યવવૃિ મેળવવા માટે અરજી કરવાની હોય છે ? 

 હા, કોલેજનાું અભ્યાસક્રમનાું દરેક વષટમાું MYSY યોજનાની વશષ્યવવૃિ મેળવવા મારે્ અરજી કરવાની 
હોય છે. 
 

6. MYSY યોજનાની અરજી કરવા માટે અરજીકતાષ વવદ્યાથીના કેટલા પસેન્ટાઇલ (ટકા) હોવા જરુરી છે? 

 MYSY યોજનામાું અરજી કરવા મારે્ અરજીકતાટ વવદ્યાર્થીને નીચે મ જબના પસેન્ર્ાઇલ (ર્કા) હોવા જર રી 
છે. 

https://mysy.guj.nic.in/


 સ્નાતક અભ્યાસિમ માટે ધોરણ-૧૨ વવજ્ઞાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામા ં૮૦ કે તેથી 
વધ ુપસેન્ટાઈલ 

 ડીપ્લોમા ંઅભ્યાસિમ માટે ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામા ં૮૦ કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ  

 ડી-ટુ-ડી અભ્યાસિમ માટે ડીપ્લોમા ંઅભ્યાસિમની પરીક્ષામા ં૬૫ ટકા કે તેથી વધ ુટકા  

7. MYSY યોજનાની સહાય માટે અરજી કરવા ક્ા-ં ક્ા ં ડોક્યમેુન્ટસ જરુરી છે તથા ડોક્યમેુન્ટસ જમા 
કરાવવાની પ્રોસેસ શુ ંછે?   

 MYSY યોજનાની સહાય મારે્ અરજી કરવા નીચે મ જબના ડોક્ય મેન્ર્સ હોવા જર રી છે. 
 

 List of Documents for Fresh Application 

 

 આધારકાડટની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

 ધોરણ-૧૦ અર્થવા ધોરણ-૧૨ પાસ કયાટની માકટશીર્ની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

 ડીગ્રી /ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાું પ્રવેશ મળ્યાનો પ્રવેશ સવમવતનો લેર્રની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

 ર્ય શન ફી ભયાટની તમામ પહોંચની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

 સેલ્ફ ડડક્લેરેશન(અસલમાું), 
 વાલીની આવકન ું પ્રમાણપત્ર(મામલતદાર અર્થવા તાલ કા વવકાસ અવધકારીન ું)ની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

 સુંસ્ટ્ર્થાના આચાયટશ્રીન , સુંસ્ટ્ર્થાના લેર્રહડે પર,પ્રમાણપત્ર(અસલમાું), 
 હોસ્ટ્રે્લ પ્રવેશ તર્થા જમવાની પહોંચની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ, 

 બેન્કમાું બચત ખાતાની પાસબ કના પ્રર્થમ પાનાની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ  

 ઇન્કમરે્ક્ષ રીર્નટની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ અર્થવા આવકવેરાને પાત્ર આવક ન ર્થતી હોવા અંગેન ું સેલ્ફ ડડક્લેરેશન 

(અસલમાું). 
 Income Tax Return Form જેવા કે ITR-1(SAHAJ)/ ITR-2/ ITR3/ ITR-4(SUGAM) 

 

 

 List of Documents for Renewal Application 

 

 વવદ્યાર્થીના આધારકાડટની નકલ (સ્ટ્વપ્રમાણણત) 
 સુંસ્ટ્ર્થાના વડા પાસેર્થી વશષ્યવવૃિ રીન્ય અલ મારે્ન ું પ્રમાણપત્ર (અસલમાું) 
 વવદ્યાર્થીના પ્રર્થમ/બીજા/ત્રીજા (જે લાગ  પડત ું હોય તે વષટ)ની માકટશીર્ની (સેમેસ્ટ્ર્ર સીસ્ટ્ર્મ હોય તો બન્ન ે

સેમેસ્ટ્ર્રની માકટશીર્) નકલ (સ્ટ્વપ્રમાણણત) 
 વવદ્યાર્થીએ અભ્યાસક્રમના બીજા/ત્રીજા/ચોર્થા (જે લાગ  પડત ું હોય તે વષટ)માું ફી ભયાટની તમામ પહોંચની 

નકલ(સ્ટ્વપ્રમાણણત) 
 હોસ્ટ્રે્લ પ્રવેશ તર્થા જમવાની તમામ પહોંચની નકલ (સ્ટ્વપ્રમાણણત), 
 વવદ્યાર્થીના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબ કન ું પ્રર્થમ પાનાની નકલ(સ્ટ્વપ્રમાણણત) 
 ઇન્કમરે્ક્ષ રીર્નટની સ્ટ્વ-પ્રમાણણત નકલ અર્થવા આવકવરેાનેપાત્ર આવક ન ર્થતી હોવા અંગેન  સેલ્ફ ડડક્લેરેશન 

(અસલમાું) 
 Income Tax Return Form જેવા કે ITR-1(SAHAJ)/ ITR-2/ ITR3/ ITR-4(SUGAM) 

 વવદ્યાર્થીઓએ તમામ ડોક્ય મેન્ર્ ઓનલાઈન અપલોડ કરવાના હોય છે તર્થા હલે્પ-સેન્ર્ર ખાતે જઈન ે
જમા કરાવવાના હોય છે.  

file:///D:/Niral/MYSY%202018-19/Updated%20format/certificate%20from%20Inst%20.pdf


8. MYSY યોજનામા ંઅરજી કરવા માટે કૌટંુબબક વાવષિક આવક મયાષદા શુ ંછે?  

 MYSY યોજનામાું અરજી કરવા મારે્ કૌટ ુંણબક વાવષિક આવક મયાટદા રૂ.૬ લાખ છે. 
 

 

9. MYSY યોજનાની અરજી કરેલ છે પણ હજી સધુી સહાય મળેલ નથી, તો એ વવશેની જાણકારી ક્ાથંી મળશે?  

 MYSY યોજનામા અરજી કયાટ બાદ વવદ્યાર્થીઓને દરેક તબકે્ક SMS દ્વારા જાણ કરવામાું આવે છે. આ 
ઉપરાુંત વવદ્યાર્થીઓ MYSY યોજનાના વેબપોર્ટલમાું “Student Status”માું લોગીન કરીને તેઓની અરજીની 
સ્સ્ટ્ર્થવત જોઈ શકે છે. 
 

10. MYSY યોજનામા ંસહાય મળવાની જાણ લાભાથીને કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે? 

 MYSY યોજનામાું સહાય મળવાની જાણ લાભાર્થીને SMS દ્વારા કરવામાું આવે છે. 
 

11. અરજીકતાષ MYSY ની હલે્પલાઇન નબંર કયો છે ? અથવા  MYSY માટે ટોલ ફ્રી નબંર કયો છે ? અથવા 
MYSY માટે કઈ ફક્રરયાદ હોય તો ક્ા ંફોન કરવાનો ? અથવા  MYSY માટે કઈ તકલીફ હોય તો ક્ા ંફોન 

કરવાનો? 

 MYSY યોજનાનો હલે્પલાઇન નુંબર ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦/૭૦૪૩૩૩૩૧૮૧ છે. 
 

12. MYSY યોજનાની સહાય રકમ તેમના બેંક અકાઉન્ટમા ંક્ારે જમા થાય છે? ( નેશનલાઇઝ્ડ બેંકમા ંઅકાઉન્ટ 

અને બેંક અકાઉન્ટ સાથે આધારકાડષ  લીંક હોવુ ંજરુરી છે ?) 

 MYSY યોજનાની સહાય રકમ તેમના બેંક અકાઉન્ર્માું વવદ્યાર્થી દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કયાટના ૨ 
મડહનામાું જમા ર્થાય છે. તે મારે્ વવદ્યાર્થીના બેંક અકાઉન્ર્ સાર્થે આધારકાડટ લીંક હોવ ું જરૂરી છે. 
 

13. MYSY યોજનામા ંક્ા ંઅભ્યાસિમમા ંકેટલી સહાયની રકમ મળવાપાત્ર છે?  

 MYSY યોજનામાું નીચે મ જબની સહાયની રકમ મળવાપાત્ર છે 

૧) ટયશુન ફી સહાય 

 રકમ: ર્ય શન ફીની ૫૦ ર્કા રકમ અર્થવા મહિમ મયાટદામાું, તે બે પૈકી જે  ઓછું હોય તેર્લી સહાય મળવાપાત્ર 

ર્થશે.  

 

અભ્યાસિમ મહિમ મયાષદા 

મેડીકલ અને ડને્ટલ રૂ. ૨ લાખ 

ઇજનેરી/રે્કનોલોજી, ફામટસી, આડકિરે્ક્ચર, એગ્રીકલ્ચર, આય વેદ, 

હોમીયોપેર્થી, નસીંગ, ફીઝીયોર્થેરાપી, પેરા-મેડીકલ, વેરે્રનરી 
રૂ. ૫૦ હજાર 

ડીપ્લોમા રૂ. ૨૫ હજાર 

બી.એ., બી.કોમ, બી.એસ.સી., બી.બી.એ, બી.સી.એ રૂ. ૧૦ હજાર 



 

 

(૨) રહવેા-જમવા માટેની સહાય 

 પાત્રતા ધરાવતા અને પોતાના વતનના તાલ કાની બહાર અભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થી 

 સરકારી છાત્રાલયમાું પ્રવેશ મેળવી નહી શકનાર વવદ્યાર્થી 

 ૧૦ મડહના મારે્ રૂ.૧,૨૦૦ પ્રવત માસની ઉચ્ચક રકમ અભ્યાસક્રમની વનયત અવવધ મારે્  

 વષે ક લ રૂ.૧૨૦૦૦/- મળવાપાત્ર 

(૩) સાધન-પસુ્તક સહાય 

 ગવમેન્ર્ અન ેસેલ્ફ-ફાઈનાન્સ કોલેજમાું અભ્યાસ કરતા વવદ્યાર્થીઓને મળવાપાત્ર. 

 અભ્યાસક્રમની અવવધ દરમ્યાન સાધન-પ સ્ટ્તક સહાય માત્ર એક જ વખત મળવાપાત્ર રહશેે. 

અભ્યાસિમ મળવાપાત્ર 

સહાય 

મેડીકલ અન ેડને્ર્લના રૂ. ૧૦ હજાર 

ઈજનેરી, રે્કનોલોજી, ફામટસી, આકીરે્ક્ચર, એગ્રીકલ્ચર, આય ટવેદ, હોવમયોપેર્થી, નસીંગ, 

ફીઝીયોર્થેરાપી, પેરા-મેડીકલ, વેર્રનરી, ઇન્ર્ીરીયર ડીઝાઇન, પ્લાનીંગ, હોરે્લ મનેેજમેન્ર્ 

રૂ. ૫ હજાર 

ડીપ્લોમા રૂ. ૩ હજાર 

 

14. MYSY યોજનાની વશષ્યવવૃિ મળવાની સાથે ક્રડજજટલ ગજુરાત કે અન્ય કોઇ સહાય કે લોન માટે અરજી કરી 
શકાય?  

 MYSY યોજના હઠેળ લાભ મેળવનાર વવદ્યાર્થીઓ ભારત સરકાર અર્થવા રાજ્ય સરકારની વવવવધ 
યોજનાઓ અર્થવા અન્ય કોઈ યોજનાઓ પૈકી કોઈ એક જ યોજના હઠેળ લાભ મળવાપાત્ર છે. 

 માન. મ ખ્યમુંત્રીશ્રી વશષ્યવવૃિ યોજના અંતગટત ઠરાવમાું દશાટવેલ સાત કેરે્ગરીમાું આવતા અને કૌટ ુંણબક 
રૂ. ૪.૫૦ લાખ કે તેર્થી ઓછી વાવષિક આવક ધરાવતા વવદ્યાર્થીઓને મેડરર્નાું આધારે લાભ આપવા 
ઠરાવવામાું આવેલ છે. MYSY યોજનાનો લાભ લેતા વવદ્યાર્થીઓ CMSS યોજનાનો પણ લાભ લઇ શકે 
છે. તે મારે્ વવદ્યાર્થીઓએ https://scholarships.gujarat.gov.in/ પર અરજી કરી શકે છે. 
 

15. MYSY યોજના અંતર્ષત અરજી મજૂંર થતા કે પછી ખાતામા ંસહાયની રકમ જમા થાય ત્યારે મોબાઈલમા ં
SMS કરવામા ંઆવે છે? 

 હા, MYSY યોજના અંતગટત અરજી મુંજૂર ર્થતા કે પછી ખાતામાું સહાયની રકમ જમા ર્થાય ત્યારે 
મોબાઈલમાું SMS કરવામાું આવે છે 

https://scholarships.gujarat.gov.in/

