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૧) ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન 

ઉમેદવાર ITI Admission પોર્ટલ https://itiadmission.gujarat.gov.in ઓપન કરી તેમાાં આપેલ 
લીંક Apply For New Registration પર ક્લલક કરી ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફોમટ ભરી શકશ.ે જેમાાં સૌ 
પ્રથમ ઉમેદવાર જે સાંસ્ટ્થા ખાતે પ્રવેશ લેવા ઈચ્છતો હોય તે પસાંદ કરવાની રહશેે. 
રજીસ્ટ્રેશન ફોમટ સબમીર્ કયાટ બાદ સ્ટ્રીન પર દશાટવવામાાં આવતો રજીસ્ટ્રેશન નાંબર સરુક્ષિત જગ્યાએ 
નોંધી લેવાનો રહશેે. 

ઉમેદવાર પોતાનો રજીસ્ટ્રેશન નાંબર તથા જન્મ તારીખ નો ઉપયોગ કરી લોગીન કરી શકશે. 

૨) ફોટો અપલોડ  

ફોર્ો અપલોડ કરવા મારે્ રજીસ્ટ્રેશન નાંબર તેમજ જન્મતારીખ નાખીને લોગીન કરવાનુાં રહશેે. 

લોગીન કયાટ બાદ ફોર્ો અપલોડ કરવાનો રહશેે.(25 KB થી 100 KB નો ફોર્ો અપલોડ કરવાનો રહશેે.) 

૩) કન્ફમમ એપ્લીકેશન 

અરજી કન્ફમટ કરતા પહલેા હોમ-પેજ પર અથવા લોગ–ઈન કયાટ બાદ “Preview Application”  

બર્ન ક્લલક કરીને અરજી ફોમટ ચકાસી લેવાનુાં રહશેે, જો કોઈ સધુારો હોય તો “Edit Application” 

બર્ન પર ક્લલક કરીને મહહતીમાાં સધુારો કરી દેવાનો રહશેે.  ત્યાર બાદ “ Confirm Application”  
બર્ન પર ક્લલક કરી પોતાની અરજી કન્ફમટ કરવાની રહશેે. અરજી Confirm થઈ ગયા બાદ માહહતીમાાં 
કોઈપણ સધુારા વધારા થઈ શકશે નહી. 

અરજી કન્ફમટ થઇ ગયા બાદ જો અરજીની વવગતોમાાં કોઈ ભલૂ જણાય તો નજીકની 
આઈ.ર્ી.આઈ ખાતે જઈ સધુારો કરી શકશે. 
૪) નિન્ટ એપ્લીકેશન 

અરજી ફોમટ ની Print  લેવા મારે્ હોમ-પેજ પર જઈને “Download Reports “ પર ક્લલક કરતા 

“ Print Application” નો ઓપશન ખલુશે.જેના પર ક્લલક કરતા Application ની વપ્રન્ર્ નીકળી શકાશે. 

૫) રજીસ્ટ્રેશન ફી પેમેન્ટ 

ઉમેદવારે એડમીશન પોર્ટલ પર લોગીન કરી CANDIATE LOGIN કરી તેમાાં આપેલ રજીસ્ટ્રેશન 
ફી ભરવા મારે્ની લીંક Registration  Fees Payment પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે.  

Registration Fees Payment પર ક્લલક કરતા નીચે મજુબની સ્ટ્રીન હડસ્ટ્્લે થશે.જેમાાં પોતાની 
જન્મ તારીખ નાખી Pay Fees Online પર ક્લલક કરવાનુાં રહશેે. 
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SUBMIT બર્ન પર ક્લલક કરતા ONLINE REGISTRATION FEES ભરવા મારે્નુાં પેજ ઓપન 
થશે.જેમાાંથી ઉમેદવાર પોતાની રજીસ્ટ્રેશન ફી ઓનલાઈન ભરી શકશે.  

ઓનલાઈન ફી ભરાઈ ગયા બાદ ફી રીસી્ર્ જનરેર્ થશે જેની વપ્રન્ર્ /ડાઉનલોડ કરી લેવાની 
રહશેે. 
૬) એડમીશન કન્ફમમ 

ઉમેદવારે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફોમટમાાં જે સાંસ્ટ્થા દશાટવેલ તે સાંસ્ટ્થા ખાતે જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
તથા ફી સાથે રૂબરૂ જઈ પોતાનો પ્રવેશ કન્ફમટ કરાવાનો રહશેે. 

પ્રવેશ કાયટવાહી ચોથો રાઉન્ડ અંવતત ફલત મળૂ રાજ્ય કિા(GCVT) તથા Non. Affi. ની ખાલી 
રહલે બેઠકો પર કરવામાાં આવશ.ે 

જો કોઈ ઉમેદવારે એડમીશન નાાં પ્રથમ/દ્વિતીય/તતૃીય/ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ લીધેલ હોય 
અને ફી ભરેલ હોય તેવા ઉમેદવારે પણ ર્યશુનફી તથા કોશનમની ડીપોઝીર્(cmd) ફી ફરી ભરવાની 
રહશેે. ઉમેદવારે અગાઉ ફી ભરેલ સાંસ્ટ્થા ખાતે ભરેલ ર્યશુન ફી પરત મળશે નહહ. કોશનમની 
ડીપોઝીર્(cmd) ફી જે તે સાંસ્ટ્થા ખાતેથી ઉમેદવારે પરત મેળવી લેવાની રહશેે. 
 

 

જે ઉમેદવારે એડમીશન નાાં િથમ/દ્વિતીય/ચોથા રાઉન્ડમાાં િવેશ માટે અરજી 
કરેલ હોય પરાંત ુિવેશ નાાં મળેલ હોય તેવા ઉમેદવાર માટેની સચુના:-  

જે ઉમેદવારે એડમીશન નાાં પ્રથમ/દ્વિતીય/ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ મારે્ અરજી કરેલ હોય પરાંત ુ
એડમીશન નાાં પ્રથમ/દ્વિતીય/તતૃીય(રીસફ્લીંગ)/ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ નાાં મળેલ હોય તેવા 
ઉમેદવારે ફરી ઓનલાઈન અરજી/ફોર્ો અપલોડ/રજીસ્ટ્રેશન ફી પેમેન્ર્ કરવાની રહશેે નહહ. 

જે ઉમેદવારે એડમીશન નાાં પ્રથમ/દ્વિતીય/ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ મારે્ અરજી કરેલ હોય પરાંત ુ
એડમીશન નાાં પ્રથમ/દ્વિતીય/તતૃીય(રીસફ્લીંગ)/ચોથા રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ નાાં મળેલ હોય તેવા 
ઉમેદવાર જે સાંસ્ટ્થા ખાતે પ્રવેશ લેવા ઈચ્છતા હોય તે સાંસ્ટ્થા ખાતે જરૂરી પ્રમાણપત્રો તથા ફી સાથે 
રૂબરૂ જવાનુાં રહશેે. 
 
 

વધ ુમાહહતી માટે નજીકની આઈ.ટી.આઈ નો સાંપકમ  કરવો. 
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