
 
 
 

 

 

Welcome to Student Facilitation Center, Gujarat University. 

Following are the Important Instructions & Steps for Internship 

Completion Certificate. 

 

1. If you are a Fresh Applicant, you need to register and input all the necessary details like 

your Name & Surname (As per Marksheet), Phone Number, Enrolment Number, Course 

Name, Aadhar Card Number, Email ID and set password for your application, before 

registering make sure to read all Terms and Conditions. Existing applicants can directly 

login to the portal. 



 
 
2. Applicant will receive an Account verification mail on their Registered email id, if unable 

to receive the email, make sure to check the spam box. Applicant must verify the account 

by clicking on   Activate the Profile button and login using the registered email id and 

password. 

3. Once logged in, Applicants must select the Enrolment Number for which they want 

Provisional Certificate. 

4. Applicants must also fill in the following details to obtain the Provisional Certificate 

• Personal details (Name, Surname, Fathers/ Mothers Name) 

• Address (where you want to receive courier) 

• Enrollment details 

• Educational Details (Course Name, College Name, etc) 

• Upload documents 

5. Applicants needs to Fill in all Education Details Correct, as it will be printed on their 

Provisional Certificate. 

6. Applicants must upload the documents in jpg/jpeg/png or pdf format only. Maximum file 

size should be 5 MB. All documents uploaded should be clear & readable images. If unclear 

documents are uploaded then application will be REJECTED & the fees will be not be 

refunded. 

7. Applicants need the upload the following documents 

• Aadhar Card 

• Passport size photograph 

• Final year passing Examination marksheets 

• Do not upload failed or Atkt marksheets. 

• Six Months/ One Year Housemanship/ Internship Completion Certificate issued by 

the college (For Student of M.B.B.S., B.D.S., B.P.O., B.O.T., B.Opto., B.H.M.S. 

Bachelor of Physiotherapy Only). 



 
 
8. In case of any short/incorrect document(s), Applicants will be given 60 days from the date 

of application to upload the required document(s). All applications will be rejected after 

60 days period is over & the fees will be not be refunded. 

9. Applicant must upload their Photo in jpg / png / jpeg format only, which should be front 

facing, with clear background, which should not be older than 6 Months. Size should be of 

4 X 6 CMS. 

10. The complete timeline for issuance for Provisional Certificate is 15 working days. 

11. Before Payment, Applicant must confirm the address, as they would receive the certificate 

via courier on the mentioned address itself. The recipient of the certificate will have to 

sign once they receive the certificate. 

12. Applicant can proceed towards fee payment after checking all the details inputted by them. 

After the fee’s payment, applicants can download the fee receipt and track status of the 

Application 

13. In case, the applicant receives the certificate in a damaged condition OR with incorrect 

information printed on the certificate, then then applicant will have to fill the form on the 

Dashboard (Titled – Incorrect/Damaged Certificate) to raise a request for updated 

certificate. 

14. In case the courier is returned to the university due to wrong/incomplete address, then 

applicant will have to fill the form on the Dashboard (Titled – Courier Return) & 

complete the entire payment again for a fresh courier. 

15. For any queries arising while applying online, kindly Email on 

guinternship@studentscenter.in 
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વિદ્યાર્થી સવુિધા કેન્દ્ર, ગજુરાત યવુિિવસિટીમાાં આપનુાં સ્િાગત છે. 
ઇન્દ્ટિનવિપ કમ્પ્લીિિ સર્ટિર્િકેટ માટે મહત્િિી સચૂિાઓ અિે પગલાાં 

િીચે મજુબ છે. 
 
 

1. જો તમે ફે્રશ એપ્લીકેન્ટ છો, તો તમારે રજીસ્ટર કરવાની અને તમામ જરૂરી વવગતો દાખલ કરવાની જરૂર છે જેમ કે 

તમાર ું નામ અને સરનામ (માકકશીટ મ જબ), ફોન નુંબર, એનરોલમેન્ટ નુંબર, કોસકન ું નામ, આધાર કાર્ક નુંબર, 

ઈમેલ આઈર્ી અને તમારા માટે પાસવર્ક સેટ કરો. એપ્પ્લકેશન, નોંધણી કરતા પહલેા તમામ વનયમો અને શરતો 

વાુંચવાની ખાતરી કરો. હાલના એપ્લીકેન્ટ સીધા જ પોટકલ પર લૉગગન કરી શકે છે. 

2. અરજદારને તેમના રજજસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈર્ી પર એકાઉન્ટ વેરરરિકેશન મેઈલ પ્રાપ્ત થશે, જો ઈમેલ પ્રાપ્ત કરવામાાં 

અસમથડ હોય, તો સ્પામ બોક્સને ચેક કરવાન ાં સ નનનિત કરો. અરજદારે Activate the Profile બટન પર ક્ક્લક 

કરીને એકાઉન્ટ ચકાસવ ાં જોઈએ અને રજજસ્ટર્ડ ઈમેલ આઈર્ી અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને લોગઈન કરવ ાં જોઈએ. 

3. એકવાર લૉગ ઇન થયા પછી, અરજદારોએ એપ્પ્લકેશન નુંબર પસુંદ કરવો આવશ્યક છે જેના માટે તેઓ ઇન્દ્ટિનવિપ 

કમ્પ્લીિિ સર્ટિર્િકેટ ઇચ્છે છે. 

4. ઇન્ટનકવશપ કમ્પપ્લીશન સર્ટિર્ફકેટ મેળવવા માટે અરજદારોએ નીચેની વવગતો પણ ભરવાની રહશેે 

• પસકનલ વવગતો (નામ, અટક, વપતા/માતાન ું નામ) 

• સરનામ ું (જયાું તમે ક ર્રયર મેળવવા માુંગો છો) 

• એનરોલમેન્ટ વવગતો 

• શૈક્ષગણક વવગતો (કોસકન ું નામ, કૉલેજન ું નામ, વગેરે)    



 
 

• દસ્તાવેજો અપલોર્ કરો 

 

 

5. અરજદારોએ તમામ શૈક્ષગણક વવગતો યોગ્ય રીતે ભરવાની જરૂર છે, કારણ કે તે તેમના ઇન્ટનકવશપ કમ્પપ્લીશન 

સર્ટિર્ફકેટ પર છાપવામાું આવશે. 

6. અરજદારોએ દસ્તાવેજો માત્ર jpg/jpeg/png અથવા pdf ફોમેટમાું અપલોર્ કરવાના રહશેે. ફાઇલન ું મહત્તમ કદ 

5 MB હોવ ું જોઈએ. અપલોર્ કરેલા તમામ દસ્તાવેજો સ્પષ્ટ અને વાુંચી શકાય તેવી કોપી હોવા જોઈએ. જો અસ્પષ્ટ 

દસ્તાવેજો અપલોર્ કરવામાું આવશે તો અરજી નામુંજૂર કરવામાું આવશે અને ફી પરત કરવામાું આવશે નહીં. 

7. અરજદારોને નીચેના દસ્તાવેજો અપલોર્ કરવાની જરૂર છે 

• આધાર કાર્ક 

• પાસપોટક સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ 

• ફાઈનલ પરીક્ષાની માકકશીટ 

• ગ જરાત ય વનવવસિટી દ્વારા જારી કરાયેલ છ મર્હના/ એક વર્કન ું હાઉસમેનવશપ/ ઇન્ટનકવશપ લેટર પણૂકતાન ું 

સર્ટિર્ફકેટ (માત્ર M.B.B.S., B.D.S., B.P.O., B.O.T., B.Opto., B.H.M.S બેચલર ઑફ 

ર્ફગઝયોથેરાપીના વવદ્યાથીઓ માટે) 

8. કોઈપણ શોટક/ખોટા દસ્તાવેજ(ઓ)ના ર્કસ્સામાું, અરજદારોને જરૂરી દસ્તાવેજ(ઓ) અપલોર્ કરવા માટે અરજીની 

તારીખથી 60 ર્દવસનો સમય આપવામાું આવશે. 60 ર્દવસની મ દત પરૂી થયા પછી તમામ અરજીઓ નકારી 

કાઢવામાું આવશે અને ફી પરત કરવામાું આવશે નહીં. 

9. અરજદારે તેમનો ફોટો ફક્ત jpg/png/jpeg ફોમેટમાું જ અપલોર્ કરવો જોઈએ, જે ફ્રન્ટ ફેવસિંગ હોવો જોઈએ, 

સ્પષ્ટ બેકગ્રાઉન્ર્ સાથે, જે 6 મર્હનાથી વધ  જૂનો ન હોવો જોઈએ. કદ 4 X 6 CMS ન ું હોવ ું જોઈએ.  



 
 

10. ઇન્દ્ટિનવિપ કમ્પ્લીિિ સર્ટિર્િકેટ જારી કરિાિી સાંપરૂ્ન સમયરેખા સીલબાંધ / કુર્રયર કોપી માટે 15 કામકાજિા ર્િિસો 

અિે ર્િજજટલ / ઈમેલ કોપી માટે 7 કામકાજિા ર્િિસો છે. (જો તમામ િસ્તાિેજો યોગ્ય હોય તો). 
11. ચ કવણી પહલેા, અરજદારે સરનામા કોફામક કરવી આવશ્યક છે, કારણ કે તેઓ મેશન સરનામા પર જ ક ર્રયર દ્વારા 

સર્ટિર્ફકેટ પ્રાપ્ત કરશે. સર્ટિર્ફકેટ પ્રાપ્તકતાકએ સર્ટિર્ફકેટ પ્રાપ્ત કયાક પછી સહી કરવાની રહશેે. 

12. અરજદાર તેમના દ્વારા દાખલ કરાયેલી તમામ વવગતો તપાસ્યા પછી ફીની ચ કવણી તરફ આગળ વધી શકે છે. 

ફીની ચ કવણી પછી, અરજદારો ફીની રસીદ ર્ાઉનલોર્ કરી શકે છે અને અરજીની સ્સ્થવત ટૅ્રક કરી શકે છે. 

13. ર્કસ્સામાું, અરજદારને રે્મેજ સ્સ્થવતમાું અથવા સર્ટિર્ફકેટ પર છાપેલી ખોટી માર્હતી સાથે સર્ટિર્ફકેટ પ્રાપ્ત થાય, તો 

પછી અરજદારે અપરે્ટેર્ સર્ટિર્ફકેટ માટે વવનુંતી કરવા માટે રે્શબોર્ક (Titled – Incorrect/Damaged 

Certificate) પર ફોમક ભરવાન ું રહશેે. 

14. ખોટા/અપણૂક સરનામાુંને કારણે ક ર્રયર ય વનવવસિટીને પરત કરવામાું આવે તો, અરજદારે રે્શબોર્ક પર ફોમક ભરવ ું 

પર્શે (Titled – Courier Return) અને નવી ક ર્રયર માટે ફરીથી સુંપણૂક ચ કવણી પણૂક કરવી પર્શે. 

15. ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે આવેલ કોઈપણ પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને guinternship@studentscenter.in 

પર ઈમેલ કરો. 

 
 


