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ઇ ટનશીપ સટ ફ કટના ફોમ ભરવા માટના ટપ : 

ટપ ન.ં ૧ : સો થમ gipl પોટલ પર લોગીન થઇ Academic Year : ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

પસદં કર ુ ં યાર બાદ Enrollment/PG મા ંInternship Details પર લક કર ુ.ં 

 

ટપ ન.ં ૨ : યાર બાદ Internship Details મા ંઆપની કોલેજમા ંબી.પી.ટ . સેમ - ૧ 

થી સેમ – ૮ પાસ થઇ ગયેલ છે તેવા િવ ાથ ુ ં એક લી ટ જોવાશે માથંી  

િવ ાથ એ Internship  ણૂ કર  દ ધેલ હોય તે િવ ાથ ના નામની આગળ એ ડટ 

બટન પર લક કરવાથી તે િવ ાથ ની િવગત બતાવશે તેમા ં Upload Internship 

Certificate  ની બા ુમા ંChoose File મા ંિવ ાથ ુ ંInternship સટ ફ કટ પસદં કર ને 

અપલોડ બટન પર લક કરવા ુ ં રહશે યાર બાદ નીચે save & Approve બટન 

પણ લક કર ુ ં થી તે િવ ાથ  Approve થઇ જશે. 

 

 



ટપ ન.ં ૩ : યાર બાદ ટલા િવ ાથ એ Internship   ણૂ કર  દ ધેલ છે અને તે 

િવ ાથ ને Approve થઇ ગયા હોય તો તે િવ ાથ ુ ંલી ટ માટ Report પણ લક 

કર ુ ં યાર બાદ Enrollment Reports Module પર લક કર ુ ં યાર બાદ 

Internship Checklist પર લક કર ુ ંઅને નીચેના પેરા-મીટર પસદં કર   આપની 

કોલેજ પસદં કર  View બટન પર લક કરવાથી નવી Window મા િવ ાથ ુ ં

ચેકલી ટ જોવાશે ની િ ટ કાઢ ને તેમા ંઆચય ીના સહ  િસ ા સાથે ચેકલી ટ 

તેમજ ઇ ટનશીપ સટ ફ કટ ની નકલ િુનવિસટ  ખાતે જમા કરવાની રહશે. 
 

 


