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Annexure - I 

Birsa Munda Tribal University 
Vocational Training Centre (VTC), Near R.T.O. office, Vavdi road,  

Vavdi-Rajpipla, Dist: Narmada, Gujarat, 393145 
 
 

 

1 Name in full in Capital Letters 
Beginning with Surname. 

(અરજદારનુ ંઅટકથી શ  થતું પૂ  નામ.) 

 

2 Full  Address (સરનામુ)ં  
 
 
 

3 Name of the Other University/ 
Board and the name of College 

Joined. (અ ય યિુનવિસટી/બોડ અન ેજ ે
કોલેજમાં વેશ મળે યો હોય તનેું નામ.) 

 

4 Name of the Examination of this 
University appeared.  

(આ યુિનવિસટીની તમામ પરી ાઓના વષ 
તેમજ વગ મેળ યાની િવગતો) 

Year / 
Semester 

Name of 
Course 

Result Passing 
Year 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

5 Enrollment No. (એનરોલમે ટ નંબર)  

6 Mobile No. (મોબાઇલ નંબર)  

7 E-Mail ID (ઇ-મેઇલ આઇડી)  

8 Nationality (રા ીયતા)  

9 Please Enclose the Attempt 
Certificate with the Name of the 
College/Centre last attended. 
(ટાયલ સ ટફીકેટ ડીને છે ી કાલેજ/કે માં 
અ યાસ કય  હોય તેનું નામ જણાવવંુ) 

Number of Trails 
(ટાયલની સં યા) 

 
 
 

Name of College 
(કૉલેજનું નામ) 

 

I have read all the instruction given in and with this form and 
submit this form duly  completed together with required documents and 
with a certificate copy of each of  them through the Co-ordinator of the 
College last Attended. (આ આવદેનપ માં અને સાથે આપલે તમામ સુચનાઓ મ વાંચી છ ેઅને 
સંપૂણ ભરેલ આવેદનપ  તથા તેની દરેકની માિણત નકલ છે ે જ ે કોલેજમાં અ યાસ કય  છ ેતેના 
આચાય મારફતે રજૂ કય ુછ.ે) 

 
Date:       Signature of the Candidate 

Name:    
  

Application Form for Migration Certificate 
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(To be filled in by the Authorities of the College or University 

last Attended by the Applicant in this University.) 
(છે ે જ ેકોલેજ અથવા યુિનવિસટીમાં અરજદારે અ યાસ કય   

હોય તેના વડાએ ભરીને આ યુિનવિસટીને મોકલવુ.ં) 
To, 
The Registrar, 
Birsa Munda Tribal University, 
Rajpipla, Dist: Narmada, Gujarat, 393145 
 
Sir, 

I have the honors to forward herewith the Application of 
Shri/Kum./Smt. ____________________________________________________ for a 
Migration Certificate. The Applicant has not been rusticated or debarred 
by the University and I have no objection to a Migration Certificate being 
granted to his/her by University. 

His/Her Date of Birth as entered in the College Record is 
______________________ and enrollment no is  ______________________________________ 

He/She has been a student of the College since _____________ and left 
in _________________. 

The Attempt Certificate No.: _______________ was issued to the 
Applicant on ______________ (Date) and is sent herewith. 

No Application for Migration Certificate on behalf of this candidate 
was made previous to this date. 

 

 
Date:     Seal of the College   Co-ordinator 
 

માઈ ેશન સ ટફીકેટ માટે જ રી સૂચનાઓ 
 ફોમ સાથે ડવાની વ માિણત નકલો 

o વેશ લીધલે યુિનવિસટી/કોલેજ/સં થાની ફીની રસીદ અથવા વેશ રસીદ 
o ોિવઝનલ એિલ બીલીટી સ ટફીકેટ (જ ેસં થા/યુિનવિસટીમાં વેશ મેળ યો હોય યાંથી 

લાવવંુ) 
o છે ે પાસ કરેલ પરી ાની માકશીટ 
o ટાયલ સ ટફીકેટ 
o કૂલ લીિવગં સ ટફીકેટ  

 આ અર  સાથે છે ે કોલેજમાં અ યાસ કય  હોય તે કોલેજના આચાયના સહી અને િસ ાવાળું અસલ 
ટા સફર સ ટફીકેટ અને છે ી પરી ાનું અસલ ગણુપ ક અથવા પાિસંગ સ ટફીકેટ ત ે દરેકની 
માિણત કરેલ નકલ સામેલ કરવી જ રી છ.ે 

  જ રી દ તાવ  પૂરા પાડવામાં ન હ આવ ેતો માઈ ેશન સ ટફીકેટની અર  યે યાન આપવામાં 
આવશે ન હ.  

 માઈ ેશન સ ટફીકેટ ફોમ ભયાના બે દવસમાં આપવામાં આવશ.ે 


