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STUDENT INFORMATION 

      વિધાર્થીઓ ને લગતી  માવિતી 

➢ વિધાર્થી નુ એડવમશન કન્ફમમ ર્થયા બાદ વડપાર્મમેન્ર્માાં વિપોર્ી ાંગ કિાિશ ે અને તનેા 

જરુિી ડોકયુમેંર્ જિેા કે ૧૦માાં  ની  માકમશીર્, એડવમશન સ્લીપ, લીિી ાંગ સવર્મવફકેર્, 

કાસ્ર્ સવર્મવફકેર્,આધાિકાડમ ,ઇનકમ  સવર્મવફકેર્,SEBC ના વિધાર્થી િોય તો નોન-

વિવમવલયિ સવર્મવફકેર્ ની સ્િ-પ્રમાવિત નકલ(self attested copy) જમા કિાિશ.ે આ 

સાર્થ ેantirangging નુાં ફોમમ, antirangging ની સાઇર્ પિર્થી ઓનલાઈન ભિીને ડાઉનલોડ 

કિી જમા કિાિશે. Antirangging site: www.antirangging.in 

➢ વડપાર્મમેન્ર્નાાં નોર્ીસ બોડમ  પિ લાગેલ ર્ાઈમરે્બલ મજુબ લેકચિ, લેબોિરે્િી ક્લાસ માાં 

વનયવમત િાજિ િિેશે. 

➢ એડવમશન લીધાના 15 વદિસની અાંદિ લાઇબે્રિીની મુલાકાત લઈ. લાઇબે્રિી કાડમ  કઢાિી 

લેિુાં. 

➢ બિાિગામર્થી અપડાઉન કિતાાં વિધાર્થીઓ મારે્ એસ.ર્ી. બસ(ST BUS) તર્થા 

િલે્િ(ેRailway) નાાં પાસ મારે્ વિધાર્થીવિભાગ નો સાંપકમ  કિિો. 

➢ કોલેજ ફી તર્થા અનય ફી કોલેજ ની SITE: www.avpti.cteguj.in પિ આપેલ link ઉપિર્થી 

ભિી શકાશ.ે 

➢ GTU ઓનલાઈન એકઝામ ફી, GTU student portal પિર્થી ભિી શકાશ.ે 

(www.student.gtu.ac.in) 

➢ www.gtu.ac.in સાઇર્ પિ Regular circular, syllabus, university exam paper, exam 

schedule, exam fees, student grade history તેમજ result મળી શકશે.  

➢ GTU ઓનલાઈન પિીક્ષા ફી (online exam fee), GTU student portal website 

www.student.gtu.ac.in પિર્થી ભિી શકાશે. (પિીક્ષા ફી ની તાિીખ અને સમય 

નોવર્સબોડમ  પિ મૂકિામાાં આિેલ સૂચના મજુબ િિેશ.ે) 

➢ Bonafide સવર્મવફકેર્ મારે્ વડપાર્મમેન્ર્માાં પ્રોસેસ કિી વિધાર્થી વિભાગમાર્થી મેળિી 

શકાશ.ે 

➢ MYSY સ્કોલિશીપ (Scholarship( મારે્ MYSY site: www.mysy.guj.nic.in પિ જરુિી 

ડોકયુમેંર્ અપલોડ (Document upload) કિી ફોમમ MYSY િેલ્પ સેન્ર્િ (EC વિભાગ) માાં 

જમા કિાિાના િિેશે. 

http://www.antirangging.in/
http://www.avpti.cteguj.in/
http://www.student.gtu.ac.in/
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http://www.mysy.guj.nic.in/
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➢ SC/ST/SEBC કેરે્ગિીિાળા વિધાર્થીઓએ સ્કોલિશીપ (Scholarship) મારે્ 

www.digitalgujarat.gov.in ની site પિ જરુિી ડોકયુમેંર્ અપલોડ (Document upload) 

કિી ફોમમ ભિી, વપ્રન્ર્ ની િાડમ  કોપી વિભાગ (dept.) માાં જમા કિાિિી. 

➢  દિકે સેમેસ્ર્િની માકમશીર્ની િાડમકોપી વિધાર્થીવિભાગમાર્થી મેળિી શકાશ.ે 

➢ અન્ય પ્રમાિપત્રો જિેા કે ર્ર ાન્સવિપ્ર્(Transcript) અને માઈગે્રશન(Migration) 

સવર્મવફકેર્  ની પ્રોસેસ  GTU Student portal માાં કિી GTU Excellence Centre ,AVPTI 

,RAJKOT 

ખાતેર્થી મેળિી શકાશે. 

➢ કેિકે્ર્િ સવર્મવફકેર્ (Character certificate) મારે્ વિભાગ માાં અિજી કિિાર્થી મેળિી 

શકાશ.ે 

➢ સાંસ્ર્થાના કેમ્પસમાાં બે બોયઝ િોસ્રે્લ  અને એક ગલ્સમ િોસ્રે્લ કાયમિત છે જ ે

વિધાર્થીઓ/વિધાર્થીનીઓને િોસ્રે્લમાાં એડવમશન લેિાનુાં િોય તેમિ ેવિભાગીય 

િોસ્રે્લ કો-ઓવડમનેર્િ નો સાંપકમ  કિી જરૂિી ફોમમ ભિી િોસ્રે્લ એડવમશન પ્રોસેસ માાં ભાગ 

લેિાનો િિેશ.ે 

➢  કોલેજ આઈ-કાડમ (COLLEGE I-CARD) મારે્ વિધાર્થીઓને વડપાર્મમેન્ર્માાં પ્રોસેસ કિીન ે

કાઢી આપિામાાં આિશે. 

➢ કોલેજ આઈ-કાડમ  (COLLEGE I-CARD)ઇસ્યુ ર્થયા બાદ દિકે વિધાર્થીએ કોલેજ માાં પ્રિેશ  

કિતી િખતે I-CARD સાર્થે િાખિાનુાં િિેશ ે

http://www.digitalgujarat.gov.in/

