


શૈ ણક માણપ ો મેળવવા માટની માગદિશકા 
 

1)  િવ ાથ ઓને નીચ ેજણાવેલ શૈ ણક માણપ ો મેળવવા માટ ુ ંફોમ ભરવા ુ ં છે તનેા માટના િનયમો/ ચૂનાઓ 

વગેર િુનવિસટ ની વબેસાઈટ http://www.bknmu.edu.in/ પર અપલોડ કરવામા ંઆવશ ેતે જુબ કાયવાહ  કરવાની 

રહશે. 
 

2) િવ ાથ ને નીચ ે જણાવેલ શૈ ણક માણપ ો મેળવવા માટ આવદેન પ  (ફોમ) િવ ાથ  વેબપોટલ 

http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx મા ંજઈ ુડ ટ કોનર ટબ માથંી Apply For Certificate લ ક પરથી ભર  શકશ,ે 

તેમજ ત ે ગે ુ ંપેમે ટ પણ ઓનલાઇન જ કરવા ુ ંરહશે. અ ય કોઈપણ કારના ંમા યમ ારા ફ  વીકારવામા ંઆવશ ે

ન હ. ફ  એકવાર ભયા પછ  કોઇપણ સજંોગોમા ંપરત મળવાપા  નથી ક ભિવ યના હ  ુમાટ અનામત રાખવામા ંઆવશ ે

ન હ. 
 

3) િવ ાથ ને નીચ ે જણાવલે શૈ ણક માણપ ો મેળવવા માટ ફોમ સાથે નીચે જણા યા જુબના જ ર  આધાર-

રુાવાઓ/દ તાવજેો અપલોડ કરવા ફર યાત છે. આધાર- રુાવાઓ/દ તાવજેો અપલોડ ન કરલ ક અ રૂા જોડલ 

અથવા ખોટા અપલોડ કયથી માણપ ો અ ેથી ર  ન થાય તો તે ગેની સં ણૂ જવાબદાર  િવ ાથ ની રહશે તેમ જ 

તે માટની ફ  રફંડ થઈ શકશે નહ . આ ગે િુનવિસટ ની કોઈ પણ કારની જવાબદાર  રહશે નહ . 
 

4) િવ ાથ ને  માણપ  જોઈ ુ ંહોય તે દરક માટ અલગ અલગ ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. આ ગેની યા ઓનલાઈન હોય, 

િવ ાથ  પાસ ેવેલીડ ઈ-મઈેલ આઈ.ડ . હો ુ ં ફર યાત છે. અ યથા માણપ  મળ  શકશ ેન હ. ફોમમા ં  િવ ાથ એ 

મોબાઇલ નબંર તથા ઈ-મઇેલ આઈડ  પ ટ દશાવવા, અ ય કોઈનો મોબાઇલ નબંર ક ઈ-મઇેલ આઈડ  જો ફોમમા ં

દશાવેલ હશે તો ફોમ સબિમટ થયા બાદ ફરફાર કરવાની મં ૂર  આપવામા ંઆવશે નહ . આ ગેની સઘળ  જવાબદાર  

ફોમ ભરનાર સબંિંધત િવ ાથ ની રહશે. 
 

5)  િવ ાથ ઓના ફોમમા ંPayment Success થયલે હશે તેને જ માણપ  ઈ  ુકરવાની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. 
 

6) જો િવ ાથ ને સફળતા વૂક ફ ની કુવણી બાદ પણ ચલણ ન બતાવતા હોય તો તેવા િવ ાથ ઓએ ફર થી પેમે ટ ના 

કર ુ ંતેમજ ફ  ભયથી ૨૪ કલાક (૧ દવસ) ધુી રાહ જોવી. ૨૪ કલાક (૧ દવસ) બાદ ફર થી એક વાર પોતા ુ ંફોમ 

ઓપન કર  ન ેજો ુ ંજો તે સમયે પણ ફ  ભયા ુ ંચલણ ન બતાવ ેતો તેવા િવ ાથ ઓએ િુનવિસટ ના નીચ ેજણાવેલ 

ઈ-મેઈલ આઇડ  પર કામકાજ ના દવસ દર યાન મેઈલ કરવો. મેઈલ કરતી વખતે િવ ાથ ઓએ પોતા ુ ં નામ, 

SPID/Enrollment No., સરના ુ,ં મોબાઇલ નબંર તેમ જ સફળતા વૂક ફ ની કુવણી કરલ છે તેના આધાર રુાવા સાથ ે

જોડવાના રહશે. 
 

7) િુનવિસટ  ખાતે માઈ ેશન સટ ફ કટ વીકારવા આવતા સમય ેતમામ અસલ ડોક મુે ટ તથા માણપ  મળેવવા માટ 

કરલ અર ની નકલ તેમજ અર  કરતા સમયે અપલોડ કરલ તમામ ડોક મુે ટ ની અસલ નકલ તથા ફ  ભયાની પહ ચ 

સાથે રાખવા જ ર  છે. તમામ અસલ ડોક મુે ટની ચકાસણી/ખરાઈ કયા બાદ જ િવ ાથ ને  તે માણપ  આપવામા ં

આવશ.ે જો િવ ાથ  પોત ે માણપ  લેવા ન આવી શક તો  ય ત લેવા આવ ેતેની પાસે િવ ાથ એ અહ  જણાવેલ 

આધાર- રુાવાઓ સાથ ેમોકલવાના રહશે (િવ ાથ નો ઓથોર ટ  પ ,  ય ત માણપ  વીકારવા આવ ેછે તેમના 

ફોટો આઇડ  ફૂની નકલ , િવ ાથ ના ફોટો આઇડ  ફૂની નકલ, માણપ  મળેવવા માટ કરલ અર ની નકલ તથા 



ફ  ભયાની પહ ચ, તમામ અસલ ડોક મુે ટ તથા માણપ ). 
 

8) િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમ ભરતા સમય ે  માણપ  માટ ફોમ ભર છે તનેી બરાબર ચકાસણી કયા બાદ જ ફોમ ભર ુ,ં 

તેમ છતા ંશરત કુથી જો કોઈ િવ ાથ  અ ય (જ રયાત િસવાય) કોઈ માણપ  માટ ુ ંફોમ અન ેઓનલાઈન ફ  ભરશ ે

તો બાદમા કોઈ પણ સજંોગોમા ંફ  રફંડ મળવાપા  થશે નહ  તથા આ ગ ેકોઈ પણ ર ૂઆત ા  રાખવામા ંઆવશ ે

નહ . 
 

9) િવ ાથ ઓએ માણપ  વીકારતા પહલા તમામ િવગતો ચકાસી લેવી. િુનવિસટ માથંી એક વાર િવ ાથ એ માણપ  

મેળવી લીધા બાદ કોઈ ફરફાર કર  આપવામા ંઆવશ ેનહ  ની િવ ાથ એ ખાસ ન ધ લવેી. 
 

10) િવ ાથ ને Provisional Degree Certificate િવ ાથ એ ફોમ તથા ફ  ભયથી કામકાજના દવસ ૨ દર યાન િવ ાથ એ ફોમ 

ભરતા સમય ે  ઈ-મેઈલ આઈડ  દશાવલે હશ ેત ેઈ-મેઇલ આઈડ  મા ં ડ જટલ નકલ ઈ  ુકરવામા ંઆવશે. થી 

િવ ાથ એ ોિવઝનલ ડ ી સટ ફ કટ માટ િુનવસ ટ  ખાતે આવવા ુ ંરહ ુ ંનથી. તેમ જ અ ય માણપ ો નીચે દશા યા 

જુબની સમય મયાદા બાદ િુનવિસટ  ખાતેથી મળેવી લેવાના રહશે. 
 

11) િવ ાથ  માટ જ ર  ચૂના: 

1. િવ ાથ એ  ત ે માણપ  માટ ઓનલાઈન ફોમ ભર  ઓનલાઈન ફ  ભરવી જ ર  છે. 

2. ફોમ સબિમટ/સેવ અન ેપેમે ટ કયા પછ  તે ફોમની પમેે ટ ર સી ટ ની િ ટ સાચવી રાખવી જ ર  છે. 

3. નીચ ેજણાવેલ માણપ ો મેળવવા માટ િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફોમ તથા ફ  ભયા બાદ  ત ે માણપ  માટ 

જણાવેલ સમય મયાદા બાદ જ િવ ાથ  િુનવિસટ  ખાતેથી મેળવી શકશ.ે 
 

12) ફોમ ભરતા પહલા નીચ ે જુબ ફોમ ભરવા માટ જ ર  હોય અન ેતમન ેલા  ુપડતા હોય તેવા ડો મુે ટ તયૈાર રાખવા. 

જો વાચંી શકાય તેવા દ તાવેજો અપલોડ નહ  કરલ હોય તો ફોમ રદબાતલ થશે. 
 

13) માઈ ેશન સટ ફ કટ માટ  તે કોલેજના સહ  િસ ા માટ ુ ંમાઈ ેશન ફોમ િવ ાથ એ ર ૂ કરવા અથ પ નો ન નુો 

(Please refer Annexure-I) નીચેના જોડાણ જુબ છે. 
 

Sr. Application 
Type 

બડાણ માટના જ ર  માણપ ો માણપ  

મેળવવા માટ 

ભરવા પા ની ફ  

જ ર  ચૂના 

1 Migration 
Certificate 

1.  તે કોલજેના સહ  િસ ા વાળા 

માઈ ેશન ફોમની કન કોપી (Please 

refer Annexure-I) 
2. િવ ાથ ને  િુનવસ ટ મા ંજ ુ ંહોય 

તે િુનવસ ટ ના ોિવઝનલ 

એલી બીલીટ  સટ ફ કટ(પી.ઇ.સી.) 

ની અસલ નકલ સાથે લાવવી. 

3. ા સફર સ ટ ફકટની નકલની કન 

કોપી 

. ૧૦૦/- િવ ાથ એ ફોમ ભયથી 

કામકાજ ના દવસ ૨ બાદ 

િુનવિસટ  ખાતેથી મળેવી 

લે ુ.ં 

જો ા સફર સ ટ ફકટની 

તથા  તે કોલેજના સહ  

િસ ા વાળા માઈ શેન 

ફોમની અસલ નકલ િવ ાથ  



4. છે લા સેમે ટરની માકશીટની કોપી ારા ર ૂ કરવામા ંનહ  આવે 

તો િુનવિસટ  ખાતેથી 

માઈ ેશન સ ટ ફકટ 

આપવામા ંઆવશ ેનહ . 

2 Provisional 
Degree 
Certificate 

__ . ૧૫૦/- િવ ાથ ને તેના ઈ-મેઇલ 

આઈડ  પર ફોમ ભયથી 

કામકાજ ના દવસ ૨ 

દર યાન મળ  શ શ ે
 

ખાસ ન ધ:- ૧. િવ ાથ ને આપવામા ંઆવલે સટ ફ કટ િવ ાથ ના છે લા આવલે પ રણામ આધા રત હોય છે. જો કોઈ  

  િવ ાથ એ  ત ેસટ ફ કટ માટ ુ ંફોમ ભર  Re-Assessment માટ ફોમ ભરલ હશે તથા Re-Assessment  

  પ રણામ બાદ જો િવ ાથ  ના પ રણામમા ંકોઈ ફરફાર આવશ ેતો િવ ાથ એ Re-Assessment કરા યા બાદ  

   પ રણામ આવશે ત ેઆખર  તેમ જ મા ય ગણવામા ંઆવશ.ે 

      ૨. માઈ શેન સટ ફ કટ િવ ાથ ને તણે ેઅ ેની િુનવસ ટ  ખાતે છે લે આપલે  તે સેમે ટરની પર ા ુ ં 

  પ રણામ હર થયા બાદ જ મળ  શકશે. 

      ૩. જો કોઈ તકનીક  ક આક મક કારણો નહ  હોય તો ોિવઝનલ ડ ી સટ ફ કટ ટ ુ ંશ  હશે તેટ ુ ંવહ ુ ં

  આપવામા ંઆવશે. 
 

14) ફોમ ભરતા સમય ેકોઈ ટકિનકલ  ઉપ થત થાય તો તે માટ નીચે જણાવેલ િુનવિસટ ના ફોન ન.ં અથવા ઈ-મઈેલ 

આઇડ  પર કામકાજ ના દવસો દર યાન સપંક કરવાનો રહશે. 
 

15) ફોન નબંર: 

1. Migration Certificate માટ – +(૯૧)૨૮૫-૨૬૮૧૪૩૧ 

2. Provisional Degree Certificate માટ – +(૯૧)૨૮૫-૨૬૮૧૪૩૦ 
 

16) ઈ-મેઈલ આઇડ : 

1. Migration Certificate માટ – migrationbknmu@gmail.com 

2. Provisional Degree Certificate માટ – pdcbknmu@gmail.com 
 

17) કોઈપણ કારણોસર ઉપર જણાવેલ કોઈ પણ શૈ ણક માણપ  માટ ુ ંફોમ ક માણપ  આ યા બાદ પણ જો 

રદબાતલ કરવા  ુથાય તો તે ગેનો િનણય કરવાનો ભ ત કિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ નો અબાિધત અિધકાર 

રહશે.  અરજદાર િવ ાથ ને બધંનકતા રહશે. 

 

 

 

 

 



Annexure-I 

Migration Application Form Format 
 

To, 

THE REGISTRAR, 

BHAKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, 

JUNAGADH – 362001. 

 

 

Sir, 

I forward herewith the application of Shri/Smt./Kum.__________________________________________ for a 
Migration Certificate. 
 

The applicant has not been rusticated or debarred by the University and I have No Objection for a Migration 
Certificate being granted to him/her by the University. 
 

His / Her date of birth as entered in the Dept./P.G. Centre /College Register is _______________ 
 

He / She has been a student of the Dept./P.G. Center/College since _______________________and he / she 

Left in ___________________________20____ 
 

The Transfer Certificate was issued to the applicant on ____________________________and is sent herewith. 
 

No application for Migration Certificate on behalf of this candidates was made previously to 
this date. 

 

                                                                                      Yours faithfully, 
Place: _________________ 
Date: _________________ 

 
                   Seal and Signature of the 
                   Principal / Head of Dept. 
 

 

માઈ ેશન સટ ફ કટ િુનવસ ટ  ખાતેથી મેળવતા સમયે ભરવાની થતી િવગત. 

Received Migration Certificate No. ____________________ with Original Certificates. 

 

Date: _____________________                                   ____________________________ 

                         (Signature of the Candidate) 

 

 



Annexure-II 
િવ ાથ એ સટ ફ કટ માટ ઓનલાઈન ફોમ તથા ફ  ભરવા ગેની માગદિશકા 

 

1) સૌ થમ િવ ાથ એ િુનવેિસટ ના વેબપોટલ http://bknmu.gipl.net/Welcome.aspx મા ંજઈ ુડ ટ કોનર ટબ માથંી 

Apply For Certificate લ ક પર લક કર ુ.ં 

2) યારબાદ તેમા ંદશાવેલ િવગતો ભરવી. જો િવ ાથ  થમ વખત Apply થતો હોય તો તણે ેHave You Already Filled 

Online Application? મા ંNo ઓપશન િસલે ટ કર ુ.ં યાબાદ Certificate Type, Program and SPDID/Enrollment No. 

ની િવગતો ભર  View Button પર લક કર ુ.ં 

 
3) ફોમ ઓપને થયા બાદ િવ ાથ  એ તેની િવગતો ચકાસી તેમા ંજ ર  િવગતો તથા અપલોડ કરવાના જ ર  આધાર-

રુાવાઓ/દ તાવજેો અપલોડ કર  Save & Pay Button પર લક કર ુ.ં 

4) યારબાદ િવ ાથ એ પેમે ટ ઓપશન ૧) Cards (Credit/Debit), ૨) Net Banking, ૩) Scan and Pay એમ ણ 

િવક પમાથંી ગમ ેતે િવક પ ારા ફ ની કુવણી કર  શકશે. અ ય કોઈપણ કારના ંમા યમ ારા ફ  વીકારવામા ં

આવશ ેન હ. 

5) જો િવ ાથ ની સફળતા વૂક ફ ની કુવણી થઇ હશે તો િવ ાથ ને Your Transaction Status is: Success Message 

આવશ ેતમે જ Print Fee Receipt Button બતાવશે. ના પર લક કરતા ંિવ ાથ  તેની ફ ની ચલણ ની સો ટ કોપી 

ડાઉનલોડ કર  શકશે. 

6) જો િવ ાથ ન ેસફળતા વૂક ફ ની કુવણી બાદ પણ Payment Receipt ન બાતાવ ેતો તેવા િવ ાથ ઓએ ફર  વખત  

Payment ના કર ુ ંતમે જ ૨૪ કલાક (૧ દવસ) ધુી રાહ જોવી. ૧ દવસ બાદ ફર  પોતા ુ ંફોમ ઓપન કર  Have 

You Already Filled Online Application? મા ંYes ઓપશન િસલે ટ કર  પોતાની જ ર  િવગતો ભર  પોતા ુ ંફોમ 

ઓપન કર ુ.ં તેમા ંનીચે Download Receipt પર લક કર ુ ં થી િવ ાથ  તેની Payment Receipt ડાઉનલોડ કર  

શકશ.ે 



7) જો િવ ાથ ની સફળતા વૂક ફ ની કુવણી ન હ થઇ હોય તો િવ ાથ ને Your Transaction Status is: Failure Message 

આવશ ેતેમ જ Print Fee Receipt Button બતાવશ ેન હ. તવેા િવ ાથ ઓએ ફર  પોતા ુ ંફોમ ઓપન કર  Have You 

Already Filled Online Application? મા ંYes ઓપશન િસલે ટ કર  પોતાની જ ર  િવગતો ભર  પોતા ુ ંફોમ ઓપન 

કર ુ.ં તેમા ંનીચે Save & Pay પર લક કર ુ ં થી િવ ાથ ને પેમે ટ ઓપશન બતાવશે. યાથંી િવ ાથ  પેમે ટ કર  

શકશ.ે 

 


