
IMPORTANT NOTICE FOR CANDIDATES WITH AWAITED RESULTS : 
DIPLOMA to DEGREE ENGINEERING

1) Whil t d t' k t k i th i t ti1) While no student's marks are taken in the registration process
in Diploma to Degree Engineering, aspiring eligible candidates
whose results are yet to be declared can also complete the
registration process. Candidate whose results will be declared
before the merit announced, will be included in the admission
process.process.

2) They need to select result as appearing and Passing Year as
2022.

3) GTU candidates needs to upload their grade history and other
board/Universities candidates all available mark sheets.

4) It is also important to note that students need not to submit4) It is also important to note that students need not to submit
results after it gets declared. If committee requires the same,
they will contact to candidates.

21.06.2022 Member Secretary 
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ડ લોમા ુ ડ ી એ િનય રગ : : વેશ ઈ ક ઉમેદવારો ક મના 
પર ણામ હર થવાના બાક  હોય તેમના માટ અગ યની ચૂના

1) િડ લોમા ટુ ડીગ્રી એ જીનીયરીંગમાં રજી ટ્રશન પ્રોસસે મા ંકોઇપણ િવ ાથીર્ ના 
માક્સર્ લવેામા ંઆવતા ન હોઈ, પ્રવશે લાયકાત ધરાવતા  ઈ ક ઉમેદવારો કે 
મના પિરણામો જાહરે થવાના બાકી હોઈ તઓે પણ રજી ટ્રશનની પ્રિક્રયામના પિરણામો જાહર થવાના બાકી હોઈ તઓ પણ રજી ટ્રશનની પ્રિક્રયા

પણૂર્ કરી શકે છે.  મરેીટ પ્રિસિ  સધુીમા ં મના પિરણામ જાહરે થશ ેતમેનો 
સમાવશે પ્રવશે પિક્રયામાં કરવામાં  આવશ.ે  

2) તઓેએ પિરણામમા ં “Appearing” અન ે પાસ વષર્ તરીકે 2022 પસદં 
કરવાનુ ંરહશેે. 

ઉ ે ોએ ે ો ે િ ી ે ો ર્ િ િ ર્ ી3) GTU ના ઉમેદવારોએ તમેનો ગ્રડ િહ ટ્રી અને અ ય બોડર્/યિુનવિસર્ટીના
ઉમેદવારો ઉપલ ધ તમામ માકર્શીટ અપલોડ કરીને રજી ટ્રશનની પ્રિક્રયા 
પણૂર્ કરી શકે છે.ણૂ

4) િવ ાથીર્ઓએ પિરણામ જાહરે થયા પછી િરઝ ટ સબિમટ કરવાની જ ર 
નથી. જો સિમિતન ે િરઝ ટ ની જ ર જણાશ ેતો તઓે ઉમેદવારોનો સપંકર્

ેકરશે. 
21.06.2022                      -સ ય સચવ 
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