
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   1                               NOC TC CERTI 

       પરૂુંનામ   :- 

       પૂરું સરનામ ું  :- 

        તા. :- 

        જી. :- 

        પીન :- 

       મોબાઈલ નુંબર :- 

       તારીખ   :- 

પ્રતત, 

આચાર્યશ્રી, 

શ્રી એમ પી શાહ આર્યસ એન્ડ સાર્ન્સ કોલેજ, 

સ રેન્રનગર. 

  તિષર્ :- એન.ઓ.સી. કમ સ્થળાુંતર સર્ીફીકરે્ કાઢી આપિા બાબત. 

માન. સાહેબ, 

 સતિનર્ ઉપરોક્ત તિષર્ અન્િરે્ આપને જણાિિાન ું કે હ ું  શ્રી /ક મારી ................................................................ 

આપની કોલેજમાું  બી.એ./બી.એસ.સી.ના સમેેસ્ર્ર/િષય - ...... માું અભ્ર્ાસ હતો/ હતી. મારો એનરોલમને્ર્ નુંબર 

..................................છે. મારે અન્ર્ કોલેજ / ર્ તનિસીર્ીમાું અભ્ર્ાસ માર્ ે / એનરોલમેન્ર્ રદ માર્ે એન.ઓ.સી. / સ્થળાુંતર 

સર્ીફીકેર્ કાઢી આપિા આપશ્રીન ેનમ્ર તિનુંતી છે. 

આભાર સહ. 

          લી, 

         આપનો / ની તિશ્િાસ , 

         (    ) 

અરજી સાથ ેનીચ ેમ જબના આધારો જોડલે છે. 

- એન.ઓ.સી. માર્ે  છેલ્લી માકયશીર્ની નકલ અથિા સત્ર ફી ભર્ાય અુંગેની પહોંચની નકલ. 

સ્થળાુંતર સર્ીફીકરે્ માર્ ે

- (૧). છેલ્લી માકયશીર્ની નકલ. (૨). જે કોલેજ / ર્ તનિસીર્ીમાું પ્રિશે લીધો હોર્ એનો પત્ર અથિા ફી ભર્ાય અુંગનેી પહોંચની  

       નકલ. (૩). જો સૌરાષ્ટ્ર ર્ તનિસીર્ી તસિાર્ અન્ર્ ર્ તનિસીર્ીમાું પ્રિેશ મેળિેલ હોર્ તો ઓનલાઈન માઈગ્રને ફોમય     

       ભર્ાયની તપ્રન્ર્ની નકલ. (૪). અત્રનેા કાર્ાયલર્માુંથી સ્થળાુંતર સર્ીફીકેર્ માર્ેની ફી ભર્ાયની પહોંચ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

 

 

 

“ એન.ઓ.સી.” 

 

 આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે ક ેશ્રી / ક . ......................................................................... આ કોલેજના 

તિદ્યાથી હતા / છે. તેઓ બી.એ. / બી.એસ.સી. ના સેમેસ્ર્ર / િષય - ....... માું અભ્ર્ાસ કરતા હતા  અન ેતેઓનો એનરોલમને્ર્ નુંબર 

................................. છે તમેજ કોલેજ કોડ – ૨૪૦૦૨ છે. તેમન ેઅન્ર્ કોલેજ / ર્ તનિસીર્ીમાું પ્રિેશ આપિામાું આિે તો આ 

કોલેજન ેિાુંધા સરખ ું નથી. 

 

“ સ્થળાુંતર સર્ીફીકેર્ ” 

 

 આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે શ્રી / ક .  ......................................................................... આ 

કોલેજના તિદ્યાથી હતા. 

(૧). તઓેએ માહે ...............૨૦ ...... માું લેિારે્લ બી.એ./બી.એસ.સી. સેમ./િષય- ....... ની પરીક્ષામાું પાસ/નાપાસ/એ.ર્ી.ક.ેર્ી. 

મળેલ હતી. 

(૨). તેઓના મ ખ્ર્ તિષર્ ................................................ માકયશીર્ મ જબ હતા. 

(૩). તેમનો એલીજીબીર્ી / એનરોલમેન્ર્ નુંબર ......................................... છે. 

(૪). તેમન ેઅન્ર્ કોલેજ / ર્ તનિસીર્ીમાું પ્રિેશ આપિામાું આિ ેતો આ કોલેજને િાુંધા સરખ ું નથી. 

 

પ્રતત,      

આચાર્યશ્રી / રજીસ્રારશ્રી,               આચાર્ય, 

...............................................................         શ્રી એમ પી શાહ આર્યસ એન્ડ સાર્ન્સ કોલજે, 

...............................................................        સ રને્રનગર. 

 

 

 


