પ્રથભ લે અયજી કયતા લષ ૨૦૨૦ -૨૦૨૧ભાાં પ્રલેળ ભેલેર વલદ્યાથીઓ ભાટે
મુખ્મભાંત્રી યુલા સ્લાલરાંફન મોજના શેઠ વશામ ભેલલા ભાટે
અયજી વાથે વાંસ્થાના રેટયેડ ય જોડલાના પ્રભાણત્રનો નમુનો
ક્રભાાંક:

તાયીખ:

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે કે શ્રી/કુ._______________________
એનયોરભેન્ટ

નાંફય__________________

અભાયી

વાંસ્થાના

ડીગ્રી/

ડીપ્રોભા/

ડી-ટુ-ડી

______________________________ અભ્માવક્રભભાાં ળૈક્ષણણક લષ ૨૦૨૧-૨૧ભાાં કેન્રીમ પ્રલેળ
વવભવત દ્વાયા/ ભેનેજભેન્ટ ક્લોટાભાાં/ લેકન્ટ ક્લોટાભા વાંસ્થા દ્વાયા પ્રથભ લષભાાં પ્રલેળ ભેલીને અભ્માવ
કયે છે . શ્રી/કુ._______________________ એનઆયઆઈ ફેઠક ય પ્રલેળ ભેલેર નથી.
તેઓએ અન્મ કોઈણ મોજના શેઠ કોઈણ પ્રકાયની વળષ્મવ ૃવિ વશામ ભેલલા અયજી કયે ર 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 ઈભેર mysy-kcg@gujgov.edu.in ય જાણ કયીશુ. વલદ્યાથીએ અભાયી વાંસ્થાભાાં ચાલુ વેભેસ્ટય
1/3/5/7 અથલા લષ 1/2/3/4 ભાાં રૂ.___________________ ટયુળન પી બયે ર છે .
અભાયી વાંસ્થાભાાં વેલ્પ પાઈનાન્વ/ગ્રાન્ટ ઇન એડ/ વયકાયી ______________શોસ્ટેર છે . જેભાાં
શ્રી/કુ._______________________

શોસ્ટેરભાાં પ્રલેળ ભેલેર છે /નથી.

___________________
Seal of Institute

વાંસ્થાના લડાનુ ાં નાભ, વશી અને વવક્કો

* ખાવ નોંધ:
1. વલદ્યાથીએ જો કોઈ અન્મ મોજના શેઠ વશામ ભેલલા અયજી કયે ર/ભેલતા શોમ તો તે
મોજનાનુ ાં નાભ અને ભનાય/ભતી વશામની યકભની વલગત પ્રભાણત્રભાાં દળાષલલી.

For new students enrolled in 2020-21
Sample certificate to be brought in the Institution’s Letterhead to get benefit of
Mukhyamantri Yuva Swavalamban Yojana.

_____________________________________________________________________
Sr.no:

Date:
Certificate

This is to certify that Mr/Ms. __________________________________ Enrollment
Number_____________

Admitted

in

our

institute

in

Diploma/

Degree

/D2D

________________ in the academic year 2020-21, taken admission through the Central
Admissions Committee/Management Quota/ Vacant Quota in our institute in first year.
Mr/ Ms._______________________ has not got admission on the NRI seat. Our Institute has
_____________ (Government/ Grant in aid/Self finance) Hostel Facility. Mr./Ms.
____________________has been admitted/not admitted in our hostel. He /She has paid Rs
____________________ tuition fees in Sem 1/3/5/7 or Year 1/2/3/4.
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 mysy-kcg@gujgov.edu.in.

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 mention
the name of the scheme and the details of the amount to be received/had received in the
certificate.

