માનનીય
િશ યવ ૃિ

ુ યમં ી ી િશ ય ૃિ

યોજના

રીન્યુઅલ માટે ની સુચનાઓ

1. શૈક્ષિણક વષર્ ૨૦૧૪-૧૫ માં માન. મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ
િશ યવ ૃિ

યોજના અન્વયે

આપવામાં આવેલ છે એ િવ ાથીર્ઓએ બીજા વષર્ની િશ યવ ૃિ

િવ ાથીર્ઓને
રીન્યુઅલ માટે

ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહે છે .
2. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છે લી તારીખ : ૨૦/૦૧/૨૦૧૬ છે .
3. િશ યવ ૃિ

રીન્યુઅલ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવતી જાહેરાત રાજ્યના અગર્ગણ્ય

દૈ િનકપતર્ોમાં તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ પર્િસધ્ધ થયેલ છે .
4. માન. મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજના અન્વયે િવ ાથીર્ઓએ પર્થમ વષેર્

ઓનલાઈન અરજી કરી હતી તે જ વેબપોટર્લ પર િશ યવ ૃિ

પર્માણે

રીન્યુઅલ માટે ઓનલાઈન

અરજી કરવાની રહેશે.
5. આ માટે િવ ાથીર્ઓએ પર્થમ વષેર્ આપવામાં આવેલ User-ID (HSC Seat No) અને
Password નો ઉપયોગ કરી લોગઈન થવાનુ ં રહેશે.

િવ ાથીર્ઓને Password યાદ ન હોય

તેવા િક સામાં Forgot Password ની મદદથી રજી ટડર્ મોબાઈલ પર નવો Password
મેળવી શકાશે.
6. િવ ાથીર્ઓએ ઓનલાઈન અરજી કયાર્ બાદ હે પ સેન્ટર ખાતે અસલ દ તાવેજોની ચકાસણી
કરાવી એક સેટ જમા કરાવવાનો રહેશે.
7. Ôમુખ્યમંતર્ી યુવા વાવલંબન યોજનાÕ અન્વયે િનયુકત કરવામાં આવેલ તમામ ૯૧ હે પ
સેન્ટરોને માન. મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજના અન્વયેની બીજા વષર્ની રીન્યુઅલ

િશ યવ ૃિ ની અરજીઓની ચકાસણી સંબિં ધત તમામ કામગીરી માટે પણ િનયુકત કરવામાં
આવેલ છે .
8. શૈક્ષિણક સં થાના નીિત િનયમો પર્માણે ગંભીર ગેરિશ ત િવષયક કોઈપણ કાયર્વાહી કરવામાં
આવેલ નથી તથા પર્થમ વષર્ દરિમયાન ૭૫ % કે તેથી વધુ હાજરી આપેલ છે તથા અન્ય
કોઈ િશ યવ ૃિ

મેળવતા ન હોવાનુ ં અને પર્થમ વષર્માં મેળવેલ પિરણામ દશાર્વતુ ં સં થાના

વડાનુ ં પર્માણપતર્ અસલમાં િવ ાથીર્

ારા િશ યવ ૃિ

રીન્યુઅલ માટે રજુ કરવાનુ ં રહેશે.

સં થાના લેટર હેડમાં રજુ કરવાનુ ં થતા આ પર્માણપતર્નુ ં ફોમેર્ટ વેબપોટર્લ પર ઉપલબ્ધ છે .
9. માન. મુખ્યમંતર્ી ી િશ યવ ૃિ

યોજનાના લાભાથીર્ િવ ાથીર્ઓની િવગતો આધાર કાડર્ સાથે

લીંક કરવાની હોવાથી િવ ાથીર્ઓએ આધારકાડર્ નંબર આપવાનો રહેશે.
10. િશ યવ ૃિ

રીન્યુઅલ માટે િવ ાથીર્એ નીચેના દ તાવેજો જોડવાના રહેશે.

1. સં થાના વડા પાસેથી િશ યવ ૃિ

રીન્યુઅલ માટે ન ુ ં પર્માણપતર્ (અસલમાં)

2. િવ ાથીર્ના પર્થમ વષર્ની માકર્શીટની નકલ ( સેમે ટર સી ટમ

હોય તો બ ે

સેમે ટરની માકર્શીટ)
3. િવ ાથીર્એ નાતક અભ્યાસકર્મના બીજા વષર્માં ફી ભયાર્ની પહ ચ
4. િવ ાથીર્ના બેન્કના બચત ખાતાની પાસબુકનુ ં પર્થમ પાનુ
5. િવ ાથીર્ના આધારકાડર્ની નકલ


ઓનલાઈન અર
પર ઈ-મેલ કરવો.

સંબિં ધત કોઈપણ

કારની

ઝ
ંુ વણ માટ cmssgujarat@gmail.com

