પ્રથમ વર્ષે અરજી કરતા વર્ષષ ૨૦૧૯-૨૦માાં પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્યાથીઓ માટે

મુખ્યમાંત્રી યુવા સ્વાવલાંબન યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટે
અરજી સાથે સાંસ્થાના લેટરપેડ પર જોડવાના પ્રમાણપત્રનો નમુનો
ક્રમાાંક:

તારીખ:

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવે છે કે શ્રી/કુ._______________________
એનરોલમેન્ટ

નાંબર__________________

અમારી

સાંસ્થાના

ડીગ્રી/ડીપ્લોમા/ડી-ટુ-ડી

______________________________ અભ્યાસક્રમમાાં શૈક્ષણણક વર્ષષ ૨૦૧૯-૨૦માાં કેન્રીય પ્રવેશ
સવમવત દ્વારા/ મેનેજમેન્ટ ક્વોટામાાં/ વેકન્ટ ક્વોટામા સાંસ્થા દ્વારા પ્રથમ વર્ષષમાાં પ્રવેશ મેળવીને અભ્યાસ
કરે છે . શ્રી/કુ._______________________ એનઆરઆઈ બેઠક પર પ્રવેશ મેળવેલ નથી.
તેઓએ અન્ય કોઈપણ યોજના હેઠળ કોઈપણ પ્રકારની વશષ્યવ ૃવિ સહાય મેળવવા અરજી કરે લ નથી/
મેળવતા નથી.

*તેઓની

સામે શૈક્ષણણક સાંસ્થાના નીવત વનયમો અથવા નૈવતક ધોરણો પ્રમાણે ગાંભીર

ગેરવશસ્ત વવર્ષયક કોઈપણ કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ નથી. તેઓ અન્ય કોઈ યોજનામાાંથી સહાય
મેળવે/પ્રવેશ રદ કરાવે/ અન્ય સાંસ્થામા ટ્રાન્સફર કરાવે તો કેસીજી, અમદાવાદને પત્ર દ્વારા તેમજ ઈમેલ mysykcg@gmail.com પર જાણ કરીશુ.
અમારી સાંસ્થામાાં સેલ્ફ ફાઈનાન્સ/ગ્રાન્ટ ઇન એડ/ સરકારીમાાંથી______________હોસ્ટેલ છે . જેમાાં
શ્રી/કુ._______________________ તયાાં હોસ્ટેલની વ્યવસ્થાનો લાભ લે છે .

___________________
Seal of Institute

સાંસ્થાના વડાનુ ાં નામ, સહી અને વસક્કો

* ખાસ નોંધ:
1. વવદ્યાથીએ જો કોઈ અન્ય યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અરજી કરે લ/મેળવતા હોય તો તે
યોજનાનુ ાં નામ અને મળનાર/મળતી સહાયની રકમની વવગત પ્રમાણપત્રમાાં દશાષવવી.

For new students enrolled in 2019-20 and do first time application.
Sample certificate to be brought to the organization's Letter pad to join with the
application for getting benefit of Mukhya Mantri Yuva Swalamban Yojana.
Sr.no:

Date:

Certificate
This is to be certify that Mr/Ms. _________________Enrollment
Number___________ Admitted in our institute in Diploma/Degree/D2D________________
in the academic year 2019-20, taken admission through the Central Admissions
Committee/Management Quota/ Vacant Quota in our institute in first year. Mr/
Ms._______________________ Not got admission on the NRI seat.
He/she has not applied/received any other scholarship assistance under any other
scheme. * No action has been taken against serious mischief in accordance with the policy
rules or moral standards of the educational institution. If they get assistance from any other
scheme/cancellation/transfer to other institutions, then they inform KCG by sending a letter
to KCG, Ahmedabad and on e-mail mysykcg@gmail.com.

Seal of Institute
Name of organization's head, signature and stamp

* Special note:
1. If the student has applied for assistance under any other scheme, he or she should show
the name of the scheme and the details of the amount received/received in the certificate.

