
 

મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના 
ટેકનનકલ નિક્ષણના અભ્યાસક્રમોમા ંપ્રવેિ મેળવેલ  

સહાય મેળવવા માટે Not Qualified નવદ્યાર્થીઓ માટે અગત્યની સચુના  
 

 

“  મખુ્યમતં્રી“યવુા“ સ્વાવલબંન“યોજના“ની“જોગવાઈ“મજુબ“ઉચ્ચ“ શિક્ષણ“સહાય“માટેની“
રાજ્ય“સરકાર“અથવા“ભારત“સરકારની“શવશવધ“યોજનાઓ“અથવા“અન્ય“કોઇ“યોજનાઓ“પૈકી“કોઇ“એક“
યોજના“ હઠેળ“લાભ“ મેળવવા“માટે“ શવદ્યાથીએ“પસદંગી“ કરવાની“ રહિેે.“ કોઇ“પણ“ શવદ્યાથી“એક“સાથે“
એકથી“વધ“ુયોજનાને“પસદંગી“આપી“િકિે“નહી“એટલે“ કે“ શવદ્યાથી“કોઇ“એક“જ“યોજના“હઠેળ“લાભ“
મેળવી“ િકિે.“ આવા“ અન્ય“ યોજનામાથંી“ સહાય“ મેળવતા“ શવદ્યાથીઓને“ Not Qualified“ list મા“ં
સામેલ“કરવામા“ંઆવેલ“છે.“ 
  મખુ્યમતં્રી“ યવુા“ સ્વાવલબંન“ યોજના“ ની“ જોગવાઈ“ મજુબ“ રૂ.“ ૪.૫૦“ લાખથી“ વધ“ુ
વાલીની“ વાશષિક“ આવક“ ધરાવતા“ અથવા“ યોજનાની“ જોગવાઈ“ મજુબ“ અભ્યાસક્ર્મ“ અથવા“
પરસેંટાઈલ/પરસેન્ટેજની“ પાત્રતા“ ધરાવતા“ ન“ હોય“ તેવા“ શવદ્યાથીઓને“ Not Qualified“ list મા“ં
સામેલ“કરવામા“ંઆવેલ“છે.“ 

  આ“યાદીમાનંા“શવદ્યાથીઓને“મખુ્યમતં્રી“યવુા“સ્વાવલબંન“યોજના“હઠેળ“સહાય“મેળવવા“
માટે“ કોઈ“ પ્રકારની“ રજુઆત“ કરવી“ હોય“ તો“ તા.“ ૩૧/૦૮/૨૦૧૬“ સધુીમા“ં ઈ-મેલથી“
mysytechnical@gmail.com“ પર“ મોકલી“ આપવાની“ રહિેે.“ શવદ્યાથીની“ રજુઆતને“ ધ્યાને“ લઈ“
આગળની“કાયયવાહી“હાથ“ધરવામા“ંઆવિે. 
  શવદ્યાથીએ“નામ,“કેટેગરી,“સસં્થાનુ“ંનામ,“અભ્યાસક્રમની“શવગતો“અવશ્ય“લખવાની“રહિેે“
અને“રજુઆત“માટેના“જરૂરી“આધાર“પરુાવા“સામેલ“કરવાના“રહિેે. 

   
    
  ટેકનનકલ નિક્ષણના અભ્યાસક્રમોમા ંપ્રવેિ મેળવેલ યોજનાની જોગવાઈ મજુબ 
Not Qualified નવદ્યાર્થીઓની સસં્ર્થાવાર યાદી નીચે મજુબ છે. 



ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના 
ટકિનકલ િશ ણના અ યાસ મોના િવ ાથ ઓને દ તાવેજોની તુતા માટ અગ યની ચુના  

ટેકિનકલ િશક્ષણના અભ્યાસકર્મોમા ંપર્વેશ મેળવેલ િવ ાથીર્ઓએ મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજના હઠેળ સહાય 
મેળવવા ઓનલાઈન અરજીઓ કરેલ છે. અરજીઓની ચકાસણી દરમ્યાન નીચે જણાવેલ િવ ાથીર્ઓના નામની 
સામે દશાર્વેલ દ તાવેજોની પતુર્તા કરવી આવ યક છે. આથી તમામ િવ ાથીર્ઓને તેમના નામની સામે દશાર્વેલ 
દ તાવેજોની તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ સધુીમા ં પતુર્તા કરવા જણાવવામા ં આવે છે. આ દ તાવેજો ઈ-મેલથી 
mysytechnical@gmail.com પર મોકલી આપવાની રહશેે. િવ ાથીર્ ારા પતુર્તા થયેથી આગળની 
કાયર્વાહી હાથ ધરવામા ંઆવશે.  
  

1. ટેકિનકલ અભ્યાસકર્મોની િનયત વાિષર્ક ટ શુન ફી ની તમામ પહ ચો િવ ાથીર્ઓએ જોડવી જ રી છે. 
આથી િવ ાથીર્ઓએ ઓનલાઈન અરજી કરતી સમયે કુલ વાિષર્ક ફી ભયાર્ની તમામ પહ ચો ( વેશ 
સિમિત અને સં થા ખાતે ફ  ભયાની) જોડેલ નથી. આથી િવ ાથીર્એ બાકી રહતેી ટ શુન ફી ની પહ ચો 
જમા કરાવવાની રહશેે. 

જો કોઈ સં થાની મજુંર થયેલ વાિષર્ક ટ શુન ફી . ૬૦૦૦૦ હોય તો િવ ાથીર્એ . ૬૦૦૦૦ 
પર્વેશ સિમિત અને સં થા ખાતે ભયાર્ની તમામ પહ ચો રજુ કરવાની રહશેે અન્યથા િવ ાથીર્ને સં થા 
તરફથી િશ યવિૃ  મળે છે તેમ ગણવામા ંઆવશે.  

2. િવ ાથીર્એ પોતાના વાલીનુ ં (માતા/િપતા) નાણંાકીય વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ ની કુલ આવકનુ ં
મામલતદાર/તાલકુા િવકાસ અિધકારીનુ ંપર્માણપતર્ જોડવાનુ ંરહ ેછે.  િવ ાથીર્ઓએ માતાની આવકનુ ં
પર્માણપતર્ જોડેલ છે તેઓએ િપતાની આવકનુ ંપર્માણપતર્ આપવાનુ ંરહશેે અથવા તે બાબતે લેિખતમા ં
પ ટતા રજુ કરવાની રહશેે. 

3.  િવ ાથીર્ પાસે વાલીનુ ંForm 16 A માગેંલ હશે તેઓએ માતા/િપતા પૈકી નુ ંઆવકનુ ંપર્માણપતર્ રજુ 
કરેલ હશે તેનુ ંનાણંાકીય વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ નુ ંForm 16 A આપવાનુ ંરહશેે. 

4. આ ઉપરાતં િવ ાથીર્એ હો ટેલ ફી ની તથા જમવાની પહ ચ લેટર પેડ ઉપર જ રી સિહ િસક્કા સાથેની 
પહ ચ રજુ કરવાની રહશેે. 

5. િવ ાથીર્ઓએ આ યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા ઉપરાતં ભારત સરકારની પો ટ મેટર્ીક યોજના તથા 
અન્ય કોઈ યોજના હઠેળ િશ યવિૃ  મેળવવા માટે અરજી કરેલ હોય છે. કેટલીક સં થાઓ ારા પણ 
િવ ાથીર્ઓને િશ યવિૃ  આપવામા ંઆવે છે. મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજનાની જોગવાઈ મજુબ 
િવ ાથીર્એ કોઈ એક યોજનાની પસદંગી કરવાની રહ ેછે એટલે કે િવ ાથીર્ને કોઈ એક યોજના હઠેળ જ 
િશ યવિૃ  મળવાપાતર્ છે. આથી જો કોઈ િવ ાથ ને અ ય કોઈ યોજના/સં થામાથંી િશ ય િૃ  મેળવવા 
અર  કરલ હોય/મેળવેલ હોય તો ગમે તે એકની પસદંગી કર  અ ે ણ કરવાની રહશે અને ુ યમં ી 
વુા વાવલબંન યોજના હઠળ સહાય મેળવવા માટ અ ય જ યાએથી મેળવેલ િશ ય િૃ /સહાય પરત 

કયાનો /રદ કયાનો આધાર ર ુ કરવાનો રહશે. 
6. કેટલાક િવ ાથીર્ઓએ  મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજના માટે િનયત કરવામા ંઆવેલ નોટરાઈઝડ 

એફીડેવીટ રજુ કરેલ નથી. આવા િવ ાથીર્ઓએ િનયત કરવામા ંઆવેલ નોટરાઈઝડ એફીડેવીટ અસલમા ં
અતેર્ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

7. આ યોજના હઠેળ સહાય િવ ાથીર્ઓના બેન્ક ખાતામા ંસીધી જમા થતી હોવાથી  િવ ાથીર્ઓની બેન્કની 
િવગતો બાકી છે તેઓએ આપવાની રહશેે. િવ ાથીર્ પોતાના બેન્ક ખાતા સાથે પોતાનો આધાર નબંર 
સીડીંગ કરાવવાનો રહ ેછે.   

ટકિનકલ િશ ણના અ યાસ મોના િવ ાથ ઓ ુ ંસં થાવાર Pending List નીચે જુબ છે. 
િવ ાથ ઓએ િવગતો ચકાસી અ રુા દ તાવેજોની તુતા કરવાની રહશે. 



ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના 
ટકિનકલ િશ ણના અ યાસ મોમા ં વેશ મેળવેલ  

અ ુ ુચત િત અને અ ુ ુચત જન િતના િવ ાથ ઓ માટ અગ યની ચુના  
 

   મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજનાની જોગવાઈ મજુબ ઉચ્ચ િશક્ષણ સહાય માટેની 

રાજ્ય સરકાર અથવા ભારત સરકારની િવિવધ યોજનાઓ અથવા અન્ય કોઇ યોજનાઓ પૈકી કોઇ એક 

યોજના હઠેળ લાભ મેળવવા માટે િવ ાથીર્એ પસદંગી કરવાની રહ ે છે. કોઇ પણ િવ ાથીર્ એક સાથે 

એકથી વધ ુયોજનાને પસદંગી આપી શકશે નહી એટલે કે િવ ાથીર્ કોઇ એક જ યોજના હઠેળ લાભ 

મેળવી શકતો નથી. સામાન્યત: િવ ાથીર્ને  યોજના અન્વયે વધ ુસહાય મળતી હોય તે યોજનામાથંી 

સહાય મેળવવા િવ ાથીર્ઓ પસદંગી કરે છે.   

  ભારત સરકાર ારા અનસુિુચત જાિત અને અનસુિુચત જનજાિતના િવ ાથીર્ઓ કે મના 

વાલીની વાિષર્ક આવક . ૨.૫૦ લાખ સધુીની હોય તેવા િવ ાથીર્ઓને પો ટ મેટર્ીક િશ યવિૃ  યોજના 

હઠેળ પરેુપરુી ટ શુન ફી , પુ તક સહાય અને અન્ય સહાય મળતી હોય છે આથી . ૨.૫૦ લાખ સધુીની 

વાલીની વાિષર્ક આવક હોય તેવા િવ ાથીર્ઓને પો ટ મેટર્ીક િશ યવિૃ  યોજના હઠેળ વધ ુલાભ મળે છે. 

જ્યારે . ૨.૫૦ લાખ થી વધ ુવાલીની વાિષર્ક આવક હોય તેવા િવ ાથીર્ઓને પો ટ મેટર્ીક િશ યવિૃ  

યોજના હઠેળ લાભ મળતો નથી. થી . ૨.૫૦ લાખ થી વધ ુવાલીની વાિષર્ક આવક હોય તેવા 

િવ ાથીર્ઓને MYSY હઠેળ લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. 

  આ બાબત ધ્યાને લઈ . ૨.૫૦ લાખ સધુીની વાલીની વાિષર્ક આવક હોય તેવા 

અનસુિુચત જાિત અને અનસુિુચત જનજાિતના િવ ાથીર્ઓને ભારત સરકારની પો ટ મેટર્ીક િશ યવિૃ  

યોજનાનો લાભ લેવા ટેિલફોિનક જાણ કરેલ છે અને આ યોજના હઠેળ સહાય આપવામા ંઆવેલ નથી. 

. ૨.૫૦ લાખ સધુીની વાલીની વાિષર્ક આવક હોય તેવા અનસુિુચત જાિત અને અનસુિુચત જનજાિતના 

િવ ાથીર્ઓની યાદી સં થાઓને મોકલવામા ંઆવેલ છે.  આ ઉપરાતં િનયામક ી અનસુિુચત ક યાણની 

કચેરી અને કિમશનર ી આિદજાિત િવકાસ ની કચેરીને પણ આ િવ ાથીર્ઓની યાદી મોકલી આપેલ છે.   

  આ યાદીમાનંા િવ ાથીર્ઓને મખુ્યમતંર્ી યવુા વાવલબંન યોજના હઠેળ સહાય મેળવવા 
માટે કોઈ પર્કારની રજુઆત કરવી હોય તો તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ સધુીમા ં ઈ-મેલથી 
mysytechnical@gmail.com પર મોકલી આપવાની રહશેે. િવ ાથીર્ની રજુઆતને ધ્યાને લઈ 
આગળની કાયર્વાહી હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
  િવ ાથીર્એ નામ, કેટેગરી, સં થાનુ ંનામ, અભ્યાસકર્મની િવગતો અવ ય લખવાની રહશેે 
અને રજુઆત માટેના જ રી આધાર પરુાવા સામેલ કરવાના રહશેે.   
  
  ટકિનકલ િશ ણના અ યાસ મોમા ં વેશ મેળવેલ અ ુ ુચત િત અને 
અ ુ ુચત જન િતના િવ ાથ ઓ ક મના વાલીની વાિષક આવક . 2.50 લાખ ધુીની 
હોય તેવા િવ ાથ ઓની સં થાવાર યાદ  નીચે જુબ છે.  

 
 




