
 

પ્રથભ લે અયજી કયતા લષ ૨૦૧૬-૧૭ ભાાં પ્રલેળ ાભેર નલા વલદ્યાથીઓ ભાટે  
 
 
 

મખુ્મભાંત્રી યલુા સ્લાલરાંફન મોજના શઠે વશામ ભેલલાની 
અયજી વાથે જોડલા ભાટે વાંસ્થાના રેટયડેભાાં રાલલાના પ્રભાણત્રનો નમનુો 
ક્રભાાંક:                                                                                             તાયીખ: 

પ્રમાણપત્ર 

   આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે શ્રી/કુ._______________________  
એનયોરભેન્ટ નાંફય__________________ અભાયી વાંસ્થાના ડીગ્રી/ડીપ્રોભા/ડી-ટુ-ડી 
______________________________ અભ્માવક્રભભાાં ળૈક્ષણણક લષ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં કેન્રીમ પ્રલેળ 
વવભવત દ્વાયા/ ભેનજેભેન્ટ ક્લોટાભાાં/ લેકન્ટ ક્લોટાભા/ વાંસ્થા દ્વાયા પ્રથભ લષભાાં પ્રલેળ ભેલીને અભ્માવ 
કયે છે.  શ્રી/કુ._______________________  એનઆયઆઈ ફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર નથી.  
તેઓએ અન્મ કોઈણ મોજના શઠે કોઈણ પ્રકાયની વળષ્મવવૃિ વશામ ભેલલા અયજી કયેર નથી/ 
ભેલતા નથી. * તેઓની વાભે ળૈક્ષણણક વાંસ્થાના નીવત વનમભો અથલા નૈવતક ધોયણો પ્રભાણે ગાંબીય 
ગેયવળસ્ત વલમક કોઈણ કામષલાશી કયલાભાાં આલેર નથી. તેઓ અન્મ કોઈ મોજનાભાાંથી વશામ 
ભેલે/પ્રલેળ યદ કયાલે/ અન્મ વાંસ્થાભા ટ્રાન્વપય કયાલે તો કેવીજી,અભદાલાદને ત્ર દ્વાયા તેભજ ઈ-
ભેર mysykcg@gmail.com ય જાણ કયીશ.ુ 
  
   
 

                                                                                                                 ___________________                   
                                                   વાંસ્થાના લડાનુાં નાભ, વશી અને વવક્કો 

                                 

* ખાવ નોંધ: 
1. વલદ્યાથીએ જો કોઈ અન્મ મોજના શઠે વશામ ભેલલા અયજી કયેર/ભેલતા શોમ તો તે 

મોજનાનુાં નાભ અને ભનાય/ભતી વશામની યકભની વલગત પ્રભાણત્રભાાં દળાષલલી. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seal of Institute 
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For students admitted in 2016-17 and applying for the 1st year 
 

Sample certificate, on the Institute letter head, to be attached along with the 

application for getting benefit of Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana 

________________________________________________________________ 
 

No.        Date: 

Certificate 
 
 

 This is to certify that Mr/Ms. _______________________ having enrollment 
no._______________is studying in 1st year Diploma/Degree/D2D ______________program 
after taking admission through the Central Admission Committee/Management Quota/ 
Vacant Quota/ Institute in academic year 2016-17. Mr/ Ms._______________________ is 
not admitted on the NRI seat.  
 He/She has not applied/received any other scholarship assistance under any other 
scheme. * No serious disciplinary action has been taken against him/her in accordance with 
rules & regulation of educational institute or moral grounds. We will inform KCG, 
Ahmedabad through letter & on email mysykcg@gmail.com, if he/she gets assistance from 
any other scheme/cancel the admission/transfer to other institute. 
 
 
      
        

Name, Sign & Stamp of Institute Head 

 
 
 
 

 
* Special note:  
1. Please mention in the certificate the name of the scheme & scholarship amount 
(received/applicable), if the student has received/applied for assistance under any other 
scholarship scheme. 

 
Seal of Institute 
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