GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ુ રાત ટે કનોોજીક યનુ નવનસિટી
ગજ
(ડિગ્રી/ ડિપ્ોમા પ્રમાણત્ર માટે અરજીત્ર)

(અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ: 26 ડિસેમ્ફય 2016)

દ્વિતીય તબક્કો
છઠ્ઠા દવીદાન સમારોહ માટેની નવગતવાર બધી સ ૂચનાઓ વાાંચો
સામાન્ય સ ૂચનાઓ
1. અયજદાયે મોગ્મ ભાડિતી બયલી કે જેથી ડિગ્રી / ડિપ્રોભા સડટિડપકેટ મોગ્મ યીતે પ્રિન્ટ અને સાચા
સયનાભે િોંચાિી ળકામ.
2. અયજદાયે કોઈણ એસફીઆઇની ળાખાભાાં રૂ 500 / - ડિગ્રી, રૂ 300 /- ડિપ્રોભા અને રૂ 1000 / ી.એચ.િી. સડટિડપકેટની પી ચ ૂકલલાની યે િળે અને જો તભે જી.ટી.યુ. એલ્યુભની એસોપ્રસમેળનના સભ્મ
ફનલા ભાાંગો છો તો રૂ 200 / - લધાયાની પી બયલાની યિેળે. કૃા કયીને ફાંને પી ભાટે અરગ ચરણ
બયો (ડિગ્રી / ડિપ્રોભા સડટિડપકેટ અને જી.ટી.યુ. એલ્યુભની એસોપ્રસમેળન).
3. પ્રલદ્યાથીએ એસફીઆઇ સાંદબભ નાંફય ચરન / ટ્રાન્ઝેક્ળનના ટેક્્ટફોક્સભાાં રખો. િેબફટ / ક્રેડિટ /
ઇન્ટયનેટ ફેનન્કિંગ દ્વાયા ચુકલણીના ડક્સાભાાં ફેંક ળાખાના નાભની જગ્માએ "SBI" રખવુ.ાં
4. િેબફટ / ક્રેડિટ / ઇન્ટયનેટ ફેનન્કિંગ ચુકલણીના ડક્સાભાાં ટ્રાન્ઝેક્ળનની ઇ-યસીદ અયજીત્ર સાથે
જોિલી પયજીમાત છે , અને યોકિ ચુકલણીના ડક્સાભાાં મ ૂ ચરણ ફેન્કના ્ટેમ્ સાથે જભાકતાભએ
જભા કયાલવુ ાં પયજીમાત છે .
5. કૃા કયીને અયજીત્ર છાતા િેરાાં ફાયકોિ અને પોટો મોગ્મ યીતે િદપ્રળિત થામ છે કે નડિ તે
ચકાસો
6. જો અયજીત્ર ભાાં પોટો ઉરબ્ધ ના િોમ તો પોટો ફદરલાનો ડયત્ર લાાંચલો જે યુપ્રનલપ્રસિટી ની
લેફસાઈટ ય દલીદાન-6 ની અંદય ઉરબ્ધ છે (gtu.ac.in --> Student Zone --> Convocation -->
Convocation VI). અને જો અયજીત્ર ભાાં પોટો ઉરબ્ધ િળે તો પોટો ફદરી ળકાળે નડિ જેની નોંધ રેલી.
7. અયજીત્ર બયતાાં િેરાાં તભાયો પોટો, સાં ૂણભ નાભ, કોરેજનુ ાં નાભ અને CPI/ CGPA કાજી ૂલભક
તાસો અને જો તભે કોઇ સાંદેિ િોમ તો તભે "convocation@gtu.edu.in" ય ઈભેઈર કયી ળકો છો.
8. દલીદાન

સભાયોિના

અયજીત્રના

આનુસબાં ગક

કોઈણ િકાયની

મુશ્કેરી

કે

િશ્ન

ભાટે

"convocation@gtu.edu.in" ઉય ભેઇર કયો
9. અયજદાયે તેભની અયજીત્ર અને નીચેના રખેરા દ્તાલેજો જી.ટી.યુ. ચાાંદખેિા, અભદાલાદ ખાતે
પયજીમાતણે જભા કયાલલાની યે િળે.
A. પ્રલદ્યાથીની સિીલાી ડિગ્રી / ડિપ્રોભા અયજીત્રની નકર
B. ચરણની

મ ૂ

નકર

(ડિગ્રી/ડિપ્રોભા

સડટિડપકેટ

ભાટે

અને

જી.ટી.યુ.ના

એલ્યુભની

એસોપ્રસમેળન ભાટે (જો તભે GTU એલ્યુભની એસોપ્રસમેળન ના સભ્મ ફનલા ભાાંગો છો)).
C. પ્રલદ્યાથીના પોટોલાા ઓખત્રની નકર (ભતદાતા કાિભ / ડ્રાઇપ્રલિંગ રામસન્સ / ાન કાિભ
/ ાસોટભ / આધાય કાિભ / કોરેજ આઈિી કાિભ ભાાંથી કોઈણ એક).
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(અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ: 26 ડિસેમ્ફય 2016)
D. કૃા કયીને યફીડિમાની ટોચ ય "છઠ્ઠો દવીદાન સમારોહ ડિગ્રી / ડિપ્ોમા અરજીત્ર"
રખવુ ાં
10. અયજદાયે પયજીમાતણે ઉય દળાભલેર ફધા દ્તાલેજોની નકર યાખલાની યિેળે
11. અયજદાય ોતાની અયજી જી.ટી.યુ. રૂફરૂ ભાાં જભા કયાલી ળકળે અથલા ોતાની અયજી ો્ટ/કુડયમય દ્વાયા
26 ડિસેમ્ફય, 2016 સુધી ભાાં નીચે આેર સયનાભે ભોકરાલી ળકળે.
"ગુજયાત ટેક્નોરોજજકર યુપ્રનલસીટી, પ્રલશ્વકભાભ સયકાયી ઇજનેયી કોરેજ ાસે, પ્રલસત ત્રણ ય્તા ાસે,
પ્રલસત-ગાાંધીનગય િાઇલે, ચાાંદખેિા, અભદાલાદ - 382424, ગુજયાત”
12. 26 ડિસેમ્ફય 2016 છી આલેરી અયજીઓ નાભાંજૂય કયલાભાાં આલળે તેભજ ટાર પ્રલબાગ થતા
પ્રલરાંફ ભાટે જી.ટી.યુ. જલાફદાય યે િળે નિી.
13. જો પ્રલદ્યાથી ઉય દળાભલેરી ફધી કામભલાિી 26 ડિસેમ્ફય 2016 િેરા  ૂણભ કયે રી િળે તો તેને “15
મે 2017” ેિરા સડટિડપકેટ ભી જળે.
14. જો પ્રલદ્યાથી ઉય દળાભલેર ફધી કામભલાિી આેર સભમભાાં  ૂણભ કમાભ ફાદ ણ 15 ભે 2017 સુધીભાાં
સડટિડપકે ટ ના ભેલી ળકે તો જે તે પ્રલદ્યાથી એ “convocation@gtu.edu.in” ય ઈભેઈર દ્વાયા 15 જૂન
2017 સુધીભાાં  ૂછયછ કયી રેલી.

ડિગ્રી માટેની સ ૂચનાઓ :
1. ફધા જ પ્રલદ્યાથીઓ એ ડિગ્રી સડટિડપકે ટ ભેલલા ભાટે અયજીત્ર ઓનરાઇન બયીને તેને ઉય
દળાભલેર જરૂયી દ્તાલેજો સાથે યુપ્રનલપ્રસિટી ની ઓડપસ ય સભમ ભમાભદાભાાં જભા કયાલવુ ાં પયજજમાત
છે .
2. 16-12-2016 ના યોજથી બયે ર કોન્લોકેળનની અયજી "Absentia" તયીકે જ ગણલાભાાં આલળે અને
દલીદાન સભાયોિ ફાદ તભારુાં ડિગ્રી સડટિડપકેટ તભાયી અયજીભાાં દળાભલેરા સયનાભે ભોકરલાભાાં
આલળે.
3. અયજીત્ર બયલાની છે લ્રી તાયીખ : 26 ડિસેમ્ફય, 2016.
4. અયજદાયે કોઈણ એસફીઆઇની ળાખાભાાં રૂ 500 / - ડિગ્રી અને રૂ 1000 / -ી.એચ.િી. સડટિડપકેટ ની પી
ચ ૂકલલાની યે િળે અને જો તભે જી.ટી.યુ. એલ્યુભની એસોપ્રસમેળનના સભ્મ ફનલા ભાાંગો છો તો રૂ 200
/ - લધાયાની પી બયલાની યિેળે. કૃા કયીને ફાંને પી ભાટે અરગ ચરણ બયો (ડિગ્રી સડટિડપકેટ અને
જી.ટી.યુ. એલ્યુભની એસોપ્રસમેળન).

ડિપ્ોમા માટેની સ ૂચનાઓ :
1

ફધા જ પ્રલદ્યાથીઓ એ ડિગ્રી સડટિડપકે ટ ભેલલા ભાટે અયજીત્ર ઓનરાઇન બયીને તેને ઉય
દળાભલેર જરૂયી દ્તાલેજો સાથે યુપ્રનલપ્રસિટી ની ઓડપસ ય સભમ ભમાભદાભાાં જભા કયાલવુ ાં પયજજમાત
છે .
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(અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ: 26 ડિસેમ્ફય 2016)
2

દલીદાન સભાયોિ ફાદ તભારુાં ડિપ્રોભા સડટિડપકે ટ તભાયી અયજીભાાં દળાભલેરા સયનાભે ભોકરલાભાાં
આલળે.

3

અયજી બયલાની છે લ્રી તાયીખ : 26 ડિસેમ્ફય, 2016.

4

અયજદાયે કોઈણ એસફીઆઇની ળાખાભાાં રૂ 300 / - ડિપ્રોભા સડટિડપકેટ ની પી ચ ૂકલલાની યે િળે
અને જો તભે જી.ટી.યુ. એલ્યુભની એસોપ્રસમેળનના સભ્મ ફનલા ભાાંગો છો તો રૂ 200 / - લધાયાની પી
બયલાની યિેળે. કૃા કયીને ફાંને પી ભાટે અરગ ચરણ બયો (ડિગ્રી સડટિડપકેટ અને જી.ટી.યુ. એલ્યુભની
એસોપ્રસમેળન).

ઓનાઇન એપ્પ્કેશન કરવાની પ્રડકયા
1

“apply for convocation” ય ક્ક્રક કયવુ ાં

2

તભાયો એનયોરભેન્ટ નાંફય નાખી “search” ફટન ાય ક્ક્રક કયવુ ાં

3

એક્પ્રકેળન અયજીત્ર ભાાં આેરી ફધી પ્રલગતો ધ્માનથી ચકાસલી.

4

પ્રલધ્માથીએ ફાકી યિેર પ્રલગતો બયી “update and generate” ક્ક્રક કયવુ ાં

5

તભાયો પોટો અને ફાયકોિ ચકાસીને અયજીત્ર ની પ્રિન્ટ કાઢલી.

6

પ્રિન્ટ કાઢયા છી પયજજમાતણે પ્રલદ્યાથીના િ્તાક્ષય કયલા.

7

જો પ્રલદ્યાથીએ બયે ર પ્રલગતો અધ ૂયી િળે તો તો અયજી અભાન્મ ગણાળે જેની પ્રલદ્યાથીએ ખાસ નોંધ
રેલી

