પ્રથમ વર્ષે અરજી કરતા વર્ષષ ૨૦૨૧-૨૨માાં પ્રવેશ મેળવેલ વવદ્યાથીઓ માટે
ુ યમાંત્રીશ્રી વશષ્યવ ૃવિ યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટે
માન.મખ્
ુ ો
અરજી સાથે સાંસ્થાના લેટરપેડ પર જોડવાના પ્રમાણપત્રનો નમન
ક્રમ ક
ાં :

ત રીખ:
પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમ ણપત્ર આપવ મ ાં આવે છે કે શ્રી/કુ._______________________

એનરોલમેન્ટ

નાંબર__________________ અમ રી સાંસ્થ ન ડીગ્રી ______________________________ અભ્ય સક્રમમ ાં
શૈક્ષણણક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨મ ાં કેન્રીય પ્રવેશ સમમમત દ્વ ર / મેનેજમેન્ટ ક્વોટ મ /ાં વેકન્ટ ક્વોટ મ સાંસ્થ દ્વ ર
પ્રથમ વર્ષમ ાં પ્રવેશ મેળવીને અભ્ય સ કરે છે . શ્રી/કુ._______________________ એનઆરઆઈ બેઠક પર
પ્રવેશ મેળવેલ નથી.
તેઓની સ મે શૈક્ષણણક સાંસ્થ ન નીમત મનયમો અથવ નૈમતક ધોરણો પ્રમ ણે ગાંભીર ગેરમશસ્ત
મવર્યક કોઈપણ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ નથી. તેઓ અન્ય કોઈ યોજન મ થ
ાં ી સહ ય મેળવે/પ્રવેશ રદ
કર વે/ અન્ય સાંસ્થ મ ટ્ર ન્સફર કર વે તો કેસીજી, અમદ વ દને પત્ર દ્વ ર તેમજ ઈ-મેઈલ cmsskcg@gujgov.edu.in પર જાણ કરીશુ.

Seal of
Institute

___________________
સાંસ્થ ન વડ નુ ાં ન મ, સહી અને મસક્કો

* ખ સ નોંધ:
1. મવદ્ય થીએ જો કોઈ અન્ય યોજન હેઠળ સહ ય મેળવવ અરજી કરે લ/મેળવત હોય તો તે યોજન નુ ાં
ન મ અને મળન ર/મળતી સહ યની રકમની મવગત પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ષવવી.

For new students enrolled in 2021-22
Sample certificate to be brought in the Institution’s Letterhead to get benefit of
Hon. Chief Minister Scholarship Scheme

_____________________________________________________________________
Sr.no:

Date:
Certificate

This is to certify that Mr/Ms. __________________________________ Enrolment
Number_____________ Admitted in our institute in Degree ________________ in the
academic

year

2021-22,

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.
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 cmss-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.

