
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   1                               TRIAL CERTI 

પરૂુંનામ   :- 
       પૂરું સરનામ ું  :- 

        તા. :- 

        જી. :- 

        પીન :- 

       મોબાઈલ નુંબર :- 

       તારીખ   :- 

પ્રતત, 

આચાર્યશ્રી, 

શ્રી એમ પી શાહ આર્યસ એન્ડ સાર્ન્સ કોલેજ, 

સ રેન્રનગર. 

  તિષર્ :- પ્રર્ાસ અુંગને ું પ્રમાણપત્ર (ટ્રાર્લ સર્ીફીકેર્) કાઢી આપિા બાબત. 

માન. સાહેબ, 

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

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

.................................. છે. મારે ....................................................................... હેત  માર્ે પ્રર્ાસ અુંગને ું પ્રમાણપત્ર 

(ટ્રાર્લ સર્ીફીકેર્)ની જરૂર હોઈ કાઢી આપિા આપશ્રીન ેનમ્ર તિનુંતી છે. 

 આભાર સહ. 

          લી, 

         આપનો / ની તિશ્િાસ , 

         (    ) 

અરજી સાથ ેનીચ ેમ જબના આધારો જોડલે છે. 

- (૧). ધોરણ-૧૨ની માકયશીર્ની નકલ, (૨). તમામ િષય / સમેેસ્ર્રની પાસ-ફેઈલ માકયશીર્ની નકલ. 

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

          

 

 

 

“ પ્રર્ાસ અુંગેન ું પ્રમાણપત્ર / ટ્રાર્લ સર્ીફીકેર્ ” 

 આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે કે શ્રી / ક . ......................................................................... આ કોલેજમા 

શૈક્ષતણક િષય ૨૦ ..... દરતમર્ાન બી.એ./ બી.એસ.સી. ના સેમેસ્ર્ર / િષય - ....... માું પ્રિેશ મેળિેલ હતો. તેઓએ સૌરાષ્ટ્ર ર્ તનિસીર્ી 

દ્િારા માહે ............ ૨૦...... મા લેિારે્લ બી.એ./બી.એસ.સી. સેમ./િષય - ....... ની પરીક્ષા પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા પ્રર્ત્ને પાસ કરેલ 

છે. અને બી.એ./બી.એસ.સી. એકુંદરે પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા પ્રર્ત્ને પાસ કરેલ છે જેની ખાતરી બદલ આ પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે. 

  

    કચેરીનો                       આચાર્ય, 

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

             સ રને્રનગર.  

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

 

 

 

 

“  

“ પ્રર્ાસ અુંગેન ું પ્રમાણપત્ર / ટ્રાર્લ સર્ીફીકેર્ ” 
 આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે કે શ્રી / ક . ......................................................................... આ કોલેજમા 

શૈક્ષતણક િષય ૨૦ ..... દરતમર્ાન બી.એ./ બી.એસ.સી. ના સેમેસ્ર્ર / િષય - ....... માું પ્રિેશ મેળિેલ હતો. તેઓએ સૌરાષ્ટ્ર ર્ તનિસીર્ી 

દ્િારા માહે ............ ૨૦...... મા લેિારે્લ બી.એ./બી.એસ.સી. સેમ./િષય - ....... ની પરીક્ષા પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા પ્રર્ત્ને પાસ કરેલ 

છે. અને બી.એ./બી.એસ.સી. એકુંદરે પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા પ્રર્ત્ને પાસ કરેલ છે જેની ખાતરી બદલ આ પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિ ેછે. 

  

    કચેરીનો                       આચાર્ય, 

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

             સ રને્રનગર. 


