
GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

ૈક્ષણિક પ્રમાિપત્ર મેલળળા માટે અરજી 

તાયીખ:-___/___/______ 

વળદ્યાર્થીની માહિતી 
કોવસન ું નાભ

એનયોલ્ભેન્ટ નુંફય             

અયજદાયન ું નાભ  

અયજદાયનો પોન નુંફય (મો)                                                        (ઘર)
અયજદાયનો ઇ ભેઇર  

ઓનરાઈન બયેર પીનો નુંફય DU ચ કલેર યકભ

- અયજદાયે પોભસભા ફોક્ષભા ટીક કયલાની યેશળે અન ેદયેક એપ્લરકેળન ભાટે અરગ પોભસ બયવ ું ડળે. 
 

(ી. ટી. ઓ.)                 અરજદાર ના િસ્તાક્ષર 

 

ક્રભ અયજી *જરૂયી  

દસ્તાલેજ 
પી રૂપમા ભા

અ) ટ્રાન્વક્રીલટ 

નકરની વુંખ્મા :-_____ 

ાવ થમેરા પલદ્યાથી [1] [7] પ્રથભ નકર ભાટે  - રૂ. 200/-   
દયેક લધાયાની નકર ભાટે  રૂ.  50/-   ાવ ના થમરે પલદ્યાથી  [1] [2] [7] 

બ) ભાઈગ્રેળન  વટીપીકેટ ાવ થમેરા પલદ્યાથી  [1] [7]  રૂ. 100/- 

ાવ ના થમરે પલદ્યાથી [1] [3] [7] 

ક) ડોક્ય ભેન્ટ  એટેસ્ટેળન  /  
લેયીપીકેળન 

 ગ્રેડ ળીટ   

 પ્રોલીઝનર  

વટીપીકેટ 

 ડડગ્રી  વટીપીકેટ 

 ડડટેર ડટચ િંગ  
સ્કીભ / પવરેફવ 

નકરની વુંખ્મા :-_____ 

દસ્તાલેજ  ની  ક ર વુંખ્મા :_____ 

 

 ઓડપવના ઉમોગ ભાટે 

તભાભ દસ્તાલેજની  એક  

લધાયાની ઝેયોક્ષ જોડો 

  

[6] [7] [8] રૂ. 50/-  દયેક ગ્રડે ળીટ  દીઠ 

રૂ. 100/-  દયેક  પ્રોલીઝનર  

વટીપીકેટ  દીઠ 

રૂ. 200/-  દયેક ડડગ્રી  વટીપીકેટ  દીઠ 

રૂ. 200/-   દયેક ડડટેર ડટચ િંગ /  
પવરફેવ  દીઠ 

ડ) વટીપીકેટ 

 

નકરની વુંખ્મા :-_____ 

 યેન્ક વટીપીકેટ [1] [6] [7] [10] રૂ. 50/-  દયેક વટીપીકેટ દીઠ 

  રેન્ગલેજ વટીપીકેટ 

 સ્કીભ ળોઈંગ કન્લઝસન ઓપ ગે્રડ ટ    

વસન્ટેજ   

ઇ)  ડડગ્રી વટીપીકેટના પ્રભાણીકયણ   ભાટે [7] [8] [9] રૂ. 200/-   

ફ)  ડ પ્લરકેટ  ગ્રેડ ળીટ ગ્રેડ ળીટ  ની ક ર વુંખ્મા :_____ [4] [5] [7] રૂ. 100/-  દયેક ગ્રેડ ળીટ  દીઠ 

 

ભાત્ર  ડ પ્લરકેટ  ગ્રેડ ળીટ  ભાટે
ક્રભ વેભેસ્ટય યેગ્ય રય/ 

ડયભીડીઅર 

 યીક્ષાનો ભડશનો 
અને લસ 

ક્રભ વેભેસ્ટય યેગ્ય રય/ 
ડયભીડીઅર 

યીક્ષાનો  ભડશનો 
અને લસ 

1    4    

2    5    

3    6    



*જરૂરી દસ્તાળેજોની યાદી જેનો ઉપર ના ટેબમા ઉલ્ેખ કરળામા આયો છે. 
[1] પલદ્યાથી દ્વાયા આરે છેલ્રી યીક્ષાના ગ્રેડ ળીટની નકર.  

[2] ઓયીજનર ફોના-પાઈડ પ્રભાણત્ર અથલા ઇપ્ન્સ્ટટયટૂ એન.ઓ.વી. ત્ર. (કોવસ ણૂસ ન શોમ તો)  
[3] એડ્ભીવન કેન્વેરેવન રટેય. (કોવસ ણૂસ ન શોમ તો) 

[4] 20 રૂપમાના સ્ટેમ્ ેય ય પલદ્યાથીન  વોગુંદનામ ું. 
[5] રોસ્ટ / ગ ભ થમેર ગ્રેડ ળીટની નકર અથલા ઈન્ટયનેટ નકર / ગ્રેડ ડશસ્ટ્રી 
[6] પ્રભાચણત કયલા ભાટે ગ્રડે ળીટની નકર. (નકર અન ેઓયીજનર દયતાલેજો એક વભાન શોલા જોઈએ, અન ેGTU 
ઓડપવ યેકોડસ ભાટે એક લધાયાની નકર જોડલી. ) 
[7] પીની યવીદ (2 નકર) 

[8] ઓયીજનર દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ / ગ્રેડ ળીટ. 

[9] ડડગ્રી વડટિડપકેટ ની નકર. 

[10] પ્રભાણત્ર (વડટિડપકેટ) જમાું ભાુંગેર શોમ એભની રેચખત નકર જોડલી. 
 

વળદ્યાર્થીઓ માટે સચૂનાઓ: 
1. પી પયજજમાત ઓનરાઈન જ ચકૂલલાની છે, અન ેપી ચ કલણી ભાટે રીંક ની  ેમ જફ છે : 
URL: -https: //www.onlinesbi.com/prelogin/institutiontypedisplay.htm 

2. પીની યવીદ મોગ્મ યીતે પપ્રન્ટેડ શોલી જોઈએ. પી નો સ્ક્રીનળૉટ્વ / અડધી પપ્રન્ટેડ યવીદ રેલાભા આલળે નશી. 
3. દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ ના પ્રકાર  ક્રભ (અ થી પ) પલદ્યાથીન ેટાર દ્વાયા ભોકરલાભા આલળ ેનશીં. પલદ્યાથી એ તેન ે
રેલા ગ જયાત ટેકનોરોજીકર ય પનલપવિટી,  ાુંદખેડા કેમ્વ ય વ્મક્તતગત આવ ું ડળે. પલદ્યાથીએ ોસ્ટ કયેર દસ્તાલેજ 
ની ફધીજ નકર રાલલા ની યેશળે. 
4. જો પલદ્યાથી ોતે દસ્તાલજે / વડટિડપકેટ રેલા આલી ળકે તેભ ન શોમ, તો તેને ની ે પ્રભાણ ેના દસ્તાલેજ રેનાય વ્મક્તત 
વાથે ભોકરાલા.(૧) રેનાય નો પોટો આઈ.ડી. (૨) પલદ્યાથીનો ઓથોડયટી રેટય (વત્તા ત્ર) (૩) પલદ્યાથી નો પોટો 
આઈ.ડી. (૪) પી ની પવક્કો કયેરી યવીદ જે પલદ્યાથી ને GTU દ્વાયા આલાભા આલરે શોમ. 
5. *ટ્રાન્વડક્રલટ, ભાઈગ્રેળન, ડોક્ય ભેન્ટ લેયીપીકેવન, રેન્ગલેજ વટીપીકેટ, યેન્ક વટીપીકેટ, અને સ્કીભ ળોઈંગ કન્લઝસન 
ઓપ ગ્રેડ ટ  વસન્ટેજ ની અયજી જો, 12:00 PM શરેાું પલદ્યાથી પલબાગભા જભા કયાલી દેલાભા આલળ ેતો, તે જ ડદલવે 
5:30 PM ય દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ આલાભા આલળે. 
6. *ડ લરીકેટ ગ્રેડ ળીટ પપ્રન્ટ થતાું ઓછાભા ઓછા (૨) ભડશના થામ છે. 
7. પલદ્યાથી આ રીંક (http://students.gtu.ac.in/MarksheetRequestTrack.aspx) યથી ડ લરીકેટ ગ્રેડ ળીટ પપ્રન્ટ થમા કે 
નડશ તેની ભાડશતી ભેલી ળકે છે. 
8.કોઈ ણ પ્રકાયના પ્રશ્ન ભાટે પોભસભા રખરે અયજદાયના ઇ ભેઇર ય વમ્સકસ કયલાભા આલળે. 
9. જમાયે દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ રેલા આલો ત્માયે, પલદ્યાથીએ દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ  કાવલા જરૂયી છે. 
10.અધયૂી અયજી / દસ્તાલજેો રેલાભા આલળ ેનશીં. (એટરે કે, ધ્માનભા રલેાભા આલળે નશીં.) 

  (*દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ આલાના વભમભા પેયપાય કયલાના તભાભ શક GTU ાવે આયચક્ષત છે.) 

જાિરેાત 

હ ું, ની ે વશી કયનાય, ફાશધેયી રઉં છું કે “ભેં ઉય રખરેી તભાભ સ ૂનાઓ લા ી છે અન ેહ ું તેભેને અન વયલા ફુંધામેરો 
છું. ભાયા દ્વાયા બયલાભા આલેરી તભાભ ભાડશતી અન ેદસ્તાલેજો ભાયી જાણકાયી મ જફ વુંણૂસ અન ેવા ા છે.” 

 

અરજદાર ના િસ્તાક્ષર 

ભાત્ર ઓપીવના ઉમોગ ભાટે 

અરજી સ્ળીકારનારન ું નામ  

ફી રસીદ નુંબર:  

દસ્તાલેજ / વડટિડપકેટ સ્લીકાયનાય ન ું નાભ અને વશી. : - _______________________________________ 

અયજદાયનો પોન નુંફય: - ______________________________________________________ 




