മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവവേഴ്സിറ്റി
ഓൺലലൈൻ ആയി Equivalency-Eligibility Certificate/ Course Recognition
അപ്ലിവക്കേഷൻ അയയ്വക്കേണ്ട വേിധം

1. http://certificates.mgu.ac.in എന്ന വവേബ്ലസൈറ്റ് സൈന്ദർശിക്കുക.

2. ഈ വവേബ് ലസൈറ്റ് വേഴി ഓൺലലൈൻ ആയി

Equivalency/Eligibility സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റിനും Course

recognition നും അവപേക്ഷിക്കോവുന്നതാണ..
3. Check

Eligibility എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്തിട, നിങ്ങൾ

പേഠിച്ച യൂണിവവേഴ്സിറ്റി വസൈലൈക്ട് വചെയ്താൽ അതാതു

യൂണിവവേഴ്സിറ്റിയുവടെ ഏവതല്ലാം വകാഴ്സുകൾ ആണ് എംജി യൂണിവവേഴ്സിറ്റി recognize വചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ലൈിസ്റ്റ്
കിടം. അവതാവടൊപ്പം upload വചെവയ്യേണ്ട വഡാക്യൂവമൻറ് സൈിവന്റെ ലൈിസ്റ്റും കിടം..

4. ഓൺലലൈൻ ആയി അവപേക്ഷിക്കോൻ Apply Online എന്ന ലൈിങ്ക് ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക. പുതിയ യൂവസൈഴ്സ് Create Account
എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു ഒരു അക്കേൗണ്ട് ഉണ്ടാവകണ്ടതാണ് . Login Id, Password എന്നിവേ ഇവമയിൽ ആയും SMS
ആയും ലൈഭിക്കും.

5. Already account ഉള്ളവേർ അവേരുവടെ login id ഉം password ഉം ഉപേവയാഗിചെ് login വചെവയണ്ടതാണ് .
6. അവപേക്ഷകന് അവേരവേരുവടെ അക്കേൗണ്ട് വേഴി ഒന്നിവലൈവറ അവപേക്ഷ സൈമർപ്പിക്കോവുന്നതാണ് .

7. Login വചെയ്തതിനു വശഷം ഉള്ള Home വപേജിൽ അവപേക്ഷകർക്കോയിടള്ള instructions വകാടുത്തിടണ്ട്.
ഇതിൽ ഈ വപോർട്ടലൈിൽ ലൈഭിക്കുന്ന എല്ലാ വസൈവേനങ്ങളും മനസൈിലൈാക്കോവുന്നതാണ് .

എലൈിജിബിലൈിറ്റി/ഇക്വിവോലൈൻസൈി സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റിന് അവപേക്ഷിക്കുന്ന വേിധം.

step 1 - Apply for Equivalency/Eligibility Certificate എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക.
step 2 -Equivalency/Eligibility Certificate ലൈഭിവക്കേണ്ട വകാഴ്സ് വേിവേരങ്ങൾ enter വചെയ്യുക. check
Eligibility എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുവമ്പാൾ MG യൂണിവവേഴ്സിറ്റി recognize വചെയ്തിടള്ള വകാഴ്സുകൾ ലൈിസ്റ്റ് വചെയ്യും.
അതിൽ നിന്ന് അവപേക്ഷകൻ പേഠിച്ച വകാഴ്സ് തിരവഞ്ഞെടുക്കുക. Equivalency സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റിനു അവപേക്ഷിക്കുന്നവേർ
തുലൈ്യത നൽവകണ്ട എംജി യൂണിവവേഴ്സിറ്റി വകാഴ്സ് വസൈലൈക്ട് വചെവയ്യേണ്ടതാണ് ..

step 3 -

ആവേശ്യമായ എല്ലാ

documents

ഉം അപേ് വലൈാഡ് വചെവയ്യേണ്ടതാണ് . തുടെർന്നു

Proceed

ബട്ടൺ

ക്ലിക്കേ് വചെയുക..

step 4 - നിങ്ങളുവടെ അപ്പ്ലിവക്കേഷവന്റെ പൂർണ്ണരൂപേം കാണാൻ സൈാധിക്കും .ആവേശ്യവമങ്കിൽ വവേണ്ട തിരുത്തലുകൾ
Edit എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു വചെയ്യോവുന്നതാണ് . Proceed to Payment എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്തതിനു
വശഷം അവപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾ അനുവേദിക്കുന്നതല്ല..

step 5 - ഈ വപേജിൽ ഉള്ള വേിവേരങ്ങൾ ശരിയാവണാ എന്ന് പേരിവശാധിച്ച വശഷം Pay Now എന്ന ബട്ടൺ
ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു മുവന്നാട വപോവുക . അപ്ലിവക്കേഷൻ ഫീസൈ് ഓൺലലൈൻ ആയിട്ട് അടെച്ചതിനു വശഷം ആവേശ്യവമങ്കിൽ

receipt പ്രിന്റെ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കോവുന്നതാണ് . വശഷം Proceed to Next എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയുക .
step 6 -

ഈ വപേജിൽ ഉള്ള വേിവേരങ്ങൾ ശരിയാവണാ എന്ന് പേരിവശാധിച്ച വശഷം

എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക.. നിങ്ങളുവടെ ആപ്ലിവക്കേഷൻ നമ്പർ വനാട്ട് വചെയ്തു വേയ്ക്കുക..

Submit Application

* അപ്ലിവക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസൈ്

SMS, Email മുഖാന്തിരം അവപേക്ഷകവന അറിയിക്കുന്നതാണ് . കൂടൊവത അവപേക്ഷകന്

വേരുവടെ അക്കേൗണ്ടിൽ കയറി സ്റ്റാറ്റസൈ് വചെക്കേ് വചെയ്യോവുന്നതാണ് .
* Application

Status എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ അപ്ലിവക്കേഷൻ ലൈിസ്റ്റ് കാണാം. Download ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ്
വചെയ്താൽ സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റ് വഡൗൺവലൈാഡ് വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും.അപ്ലിവക്കേഷൻ reject ആയാൽ resubmit
എന്നും സ്റ്റാറ്റസൈ് കാണിക്കും. Resubmit ൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ Application വേീണ്ടും submit വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും.
Incomplete എന്നാണ് കാണിക്കുന്നവതങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ Application complete വചെയ്യോൻ
സൈാധിക്കും. Application submit ആയാൽ Status Completed എന്നും Application വപ്രാസൈസ്സ്
വചെയ്യോൻ തുടെങ്ങിയാൽ Accepted എന്നും Status കാണിക്കും.

complete വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കോവത വേന്നാൽ അക്കേൗണ്ടിൽ login
വചെയ്തതിനു വശഷം Application Status എന്ന ലൈിങ്ക് ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു ലൈിസ്റ്റ് വചെയ്തിരിക്കുന്ന Application വന്റെ
വനവരയുള്ള status എന്ന വകാളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന INCOMPLETE എന്ന സ്റ്റാറ്റസൈിന് മുകളിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ
അതാതു അപ്ലിവക്കേഷൻ complete വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും
* എവന്തകിലും സൈാഹചെര്യത്തിൽ അപ്ലിവക്കേഷൻ

8.

ഓൺലലൈൻ ആയി അവപേക്ഷ സൈമർപ്പിക്കുന്നതിൽ എവന്തങ്കിലും പ്രശ് നം വനരിടുകയാവണങ്കിൽ താവഴ

വകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ വമയിൽ അഡ്രസ്സിൽ വേിവേരം അറിയിക്കുകവയാ വഫാൺ നമ്പറിൽ (ഓഫീസൈ് സൈമയങ്ങളിൽ
മാത്രം ) സൈഹായം ആവേശ്യവപ്പടുകവയാ വചെയ്യോവുന്നതാണ് .

9.

താങ്കൾ വറഗുലൈർ വകാഴ്സ് വേഴി ബിരുദം വനടെിയിടവണ്ടങ്കിലും വകാഴ്സ് പേട്ടികയിൽ കാണന്നിവല്ലങ്കിൽ ,

താങ്കൾ ദയവോയി mgucerthelp@mgu.ac.in വലൈയ്ക്ക് പ്രസ്തുത വകാഴ്സൈിവന്റെ ഡിഗ്രി /വപ്രാവേിഷണൽ
സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റ് , ടെി സൈി / വകാഴ്സ് സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റ് എന്നിവേയുവടെ സ്കാൻഡ് വകാപ്പികൾ ഇ വമയിൽ വചെയ്യുക .
ഇതിവന്റെ അടെിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത വകാഴ്സ് പേട്ടികയിൽ ഉൾവപ്പടുത്തുന്നതിനും താങ്കൾക്കു അവപേക്ഷ
ഓൺലലൈൻ വേഴിതവന്ന നൽകുന്നതിനുള്ള നടെപേടെികൾ ലകവക്കോള്ളുന്നതുമാണ് .

Email

: mgucerthelp@mgu.ac.in

Phone No. : 0481-2733316
--------------------------------------------------------------

Course recognition നു വവേണ്ടി അവപേക്ഷിവക്കേണ്ട വേിധം

Step 1 - Apply for Course Recognition എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയുക .
Step 2 - Basic Details പൂരിപ്പിച്ച് proceed എന്ന

ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക.

Step 3 - Recognize വചെവയ്യേണ്ട വകാഴ്സൈിവന്റെ ഡീവറ്റയിൽസൈ് പൂരിപ്പിച്ച് Save and proceed to next
step എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്യുക..

Step 4 -

ഈ വപേജിൽ ഉള്ള വേിവേരങ്ങൾ ശരിയാവണാ എന്ന് പേരിവശാധിച്ച വശഷം

Pay Now എന്ന ബട്ടൺ

ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു മുവന്നാട വപോവുക . അപ്ലിവക്കേഷൻ ഫീസൈ് ഓൺലലൈൻ ആയിട്ട് അടെച്ചതിനു വശഷം ആവേശ്യവമങ്കിൽ

receipt പ്രിന്റെ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കോവുന്നതാണ് . വശഷം Proceed to Next എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയുക .

Step 5 - അവപേക്ഷയുവടെ ഒരു പൂർണ രൂപേം കാണാൻ സൈാധിക്കും. താവഴ കാണന്ന Print Application
ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു അപ്ലിവക്കേഷൻ പ്രിന്റെ് എടെക്കുക.

എന്ന

Step 6 -

MG

പ്രിന്റെ് എടുത്ത അവപേക്ഷ വഫാമിവനാപ്പം സൈമർപ്പിവക്കേണ്ട വഡാക്യൂവമൻറ് സും ആയി

യൂണിവവേഴ്സിറ്റിയുവടെ തപോൽ വേിഭാഗത്തിൽ വനരിട്ട് വേന്നു വകാടുവക്കേണ്ടതാണ് .
* Application

Status എന്ന ലൈിങ്കിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ അപ്ലിവക്കേഷൻ ലൈിസ്റ്റ് കാണാം. Download ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ്
വചെയ്താൽ അപ്ലിവക്കേഷൻ വഡൗൺവലൈാഡ് വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും.അപ്ലിവക്കേഷൻ approve ആയാൽ Approved
എന്നും reject ആയാൽ rejected എന്നും സ്റ്റാറ്റസൈ് കാണിക്കും. Incomplete എന്നാണ് status
കാണിക്കുന്നവതങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ Application complete വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും.

complete വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കോവത വേന്നാൽ അക്കേൗണ്ടിൽ login
വചെയ്തതിനു വശഷം Application Status എന്ന ലൈിങ്ക് ക്ലിക്കേ് വചെയ്തു ലൈിസ്റ്റ് വചെയ്തിരിക്കുന്ന Application വന്റെ
വനവരയുള്ള status എന്ന വകാളത്തിൽ കാണിക്കുന്ന INCOMPLETE എന്ന സ്റ്റാറ്റസൈിന് മുകളിൽ ക്ലിക്കേ് വചെയ്താൽ
അതാതു അപ്ലിവക്കേഷൻ complete വചെയ്യോൻ സൈാധിക്കും. DOWNLOAD എന്ന ബട്ടൺ ആണ് കാണന്നവതങ്കിൽ
നിങളുവടെ അപ്ലിവക്കേഷൻ complete ആയി. DOWNLOAD എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്കേ് വചെയ് ത് അപ്ലിവക്കേഷൻ പ്രിന്റെ്
* എവന്തകിലും സൈാഹചെര്യത്തിൽ അപ്ലിവക്കേഷൻ

എടുക്കോവുന്നതാണ് .
* അപ്ലിവക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസൈ് യൂണിവവേഴ്സിറ്റി

SMS ,Email

മുഖാന്തിരം അവപേക്ഷകവന അറിയിക്കുന്നതാണ് . കൂടൊവത

അവപേക്ഷകന് അവേരുവടെ അക്കേൗണ്ടിൽ കയറി സ്റ്റാറ്റസൈ് വചെക്കേ് വചെയ്യോവുന്നതാണ് .
*

സൈർവേകലൈാശാലൈ

ഉത്തരവേ്

വപോസ്റ്റ്

വേഴി

അവപേക്ഷകന്

അയച്ചുനല്കുന്നതാണ് .

എലൈിജിബിലൈിറ്റി/ഇക്വിവേവലൈൻസൈി സൈർട്ടിഫിക്കേറ്റിനു ഈ വപോർട്ടൽ വേഴി അവപേക്ഷകന്

തുടെർന്നു

Apply വചെയ്യോവുന്നതാണ്.

ഓൺലലൈൻ ആയി അവപേക്ഷ സൈമർപ്പിക്കുന്നതിൽ എവന്തങ്കിലും പ്രശ് നം വനരിടുകയാവണങ്കിൽ താവഴ
വകാടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ വമയിൽ അഡ്രസ്സിൽ വേിവേരം അറിയിക്കുകവയാ വഫാൺ നമ്പറിൽ (ഓഫീസൈ് സൈമയങ്ങളിൽ
മാത്രം ) സൈഹായം ആവേശ്യവപ്പടുകവയാ വചെയ്യോവുന്നതാണ് .

Email

: mgucerthelp@mgu.ac.in

Phone No. : 0481-2733316
----------------------------------------------------------------------

