
 

પ્રથભ લે અયજી કયતા લષ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં 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 ૨૦૧૮-૧૯ ભાાં કેન્રીમ પ્રલેળ 
વવભવત દ્વાયા/ ભેનજેભેન્ટ ક્લોટાભાાં/ લેકન્ટ ક્લોટાભા વાંસ્થા દ્વાયા પ્રથભ લષભાાં પ્રલેળ ભેલીન ે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 ળકૈ્ષણણક વાંસ્થાના નીવતવનમભો અથલા નવૈતક ધોયણો પ્રભાણ ે
ગાંબીય ગેયવળસ્ત વલમક કોઈણ કામષલાશી કયલાભાાં આલેર નથી. તેઓ અન્મ કોઈ મોજનાભાાંથી 
વશામ ભેલ/ેપ્રલળે યદ કયાલે/ અન્મ વાંસ્થાભા ટ્રાન્વપય કયાલે તો કેવીજી, અભદાલાદને ત્ર દ્વાયા 
તેભજ ઈ-ભેર mysykcg@gmail.com ય જાણ કયીશ.ુ 
અભાયી વાંસ્થા_________________________________________ (વયકાયી/અનદુાવનત/સ્લવનબષય) 
શોસ્ટેરની સવુલધા ધયાલે_________________ છે/નથી. શ્રી/કુ._______________________ 
અભાયી વાંસ્થાની શોસ્ટેરભાાં પ્રલેળ ભેર_____________ છે/નથી.  
  
 

___________________                                                                      
વાંસ્થાના લડાનુાં નાભ, વશી અને વવક્કો 

 
 

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

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

 
Seal of Institute 
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For new students enrolled in 2018-19 and applying for the first time  

 
Sample certificate to be brought on the organization's Letter pad and attached with the 

application for getting benefit of Mukhya Mantri Yuva Swalamban Yojana. 

 

Sr.no:        Date: 

Certificate 
 
 

 This is to be certified that Mr/Ms. _________________Enrollment 
Number___________ Admitted in our institute in 
Diploma/Degree/D2D________________in the academic year 2018-19, taken admission 
through the Central Admissions Committee/Management Quota/ Vacant Quota in our 
institute in the first year. Mr/ Ms._______________________ has not got admission in the 
NRI quota.  
 They have not applied/received any other scholarship assistance under any other 
scheme*. No action has been taken against them regarding serious mischief in accordance 
with the policy rules or moral standards of the educational institution. If they get assistance 
from any other scheme/cancellation of their admission /transfer to other institutions, then 
we will inform KCG, Ahmedabad by sending a letter and through e-mail on 
mysykcg@gmail.com. 
Our Institute is having____________________________(Government/Grant-in-aid/ Self 
Finance) provision of Hostel Facility. Mr/Miss_________________________________ is 
______________________________(admitted/not admitted) in our Institute Hostel.  
 
 
      
        
     Name of organization's head, signature and stamp 

 
 
 
 

 
* Special note:  
1. If the student has applied for/receiving assistance under any other scheme, kindly 
mention the name of that scheme with the details of the amount to be received/received in 
the certificate.  

 
Seal of Institute 


