Frequently Asked Questions (FAQ)
Q.

Will there be any PIN distribution this time like previous?

A.

As a part of registration, candidate needs to pay registration fees ONLINE through Credit Card/
Net Banking/ UPI interfaces instead of PIN.

પ્ર.

શ ું આ વખતે પહેલ ન
ું ી જેમ કોઈ પપન પવતરણ થશે ?

ઉ.

ઉમેદવ રે PIN ને બદલે રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિય ન ભ ગ રપે Credit card / net banking/ UPI interfaces દ્વ ર
ઓનલ ઈન રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવી િરૂરી છે .

Q.

Do I need to register differently for different courses like Civil, Mech, Electrical, etc.…...?

A.

No. You do not require to register differently for different courses.

પ્ર.

શ ું મ રે પવપવધ અભ્ય સિમો જેવ કે Civil, Mech, Electrical etc. … મ ટે અલગ રજીસ્ટ્ટર કરવ ની િરૂર છે ?

ઉ.

ન . તમ રે પવપવધ અભ્ય સિમો મ ટે અલગ થી રજીસ્ટ્ટર કરવ ની િરૂર નથી.

Q.

What documents are needed to register or create a profile?

A.

You need following documents (in electronic form/ scan/ .pdf/ .jpeg) ready for smooth
registration.
(1) Passport size Photograph (100 kb or lower) (.jpeg format)
(2) Birth Date Proof/ School Leaving certificate/ Aadhar Card (200kb or lower) (.pdf format)
(3) Scan copy / internet copy of SSC mark sheet (200kb or lower) (.pdf format)
Note: For more than 1 attempt, all attempt mark sheets should be in a single pdf.
(4) Scan copy of valid Income certificate, if eligible for TFWs (200kb or lower) (.pdf format)
(5) Scan copy of All semester ITI Mark sheets, if applicable (300kb or lower) (.pdf format)
Note: All semester ITI Mark sheets should be in a single pdf.
(6) Scan copy of All semester TEB Mark sheets, if applicable (300kb or lower) (.pdf format)
Note: All semester TEB Mark sheets should be in a single pdf.
(7) Scan copy of valid Caste certificate, if applicable (200kb or lower) (.pdf format)
Note: For the SEBC category, a Non-Creamy Layer Certificate is also required. If the validity of
the NCL certificate is expired then submit an undertaking for an extension letter of NCL
(sample format is available on the website: www.acpdc.co.in). All should be in a single pdf.
(200kb or lower) (.pdf format).
(8) Scan copy of valid In-serviceman / Ex-serviceman certificate, if applicable (200kb or lower)
(.pdf format)
(9) Scan copy of valid PH certificate, if applicable (200kb or lower) (.pdf format)
(10) Scan copy of the Economically Weaker Section (EWS) certificate, if applicable (200kb or
lower) (.pdf format). If validity of EWS certificate is expired then submit undertaking for
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extension letter of EWS (sample format is available on website: www.acpdc.co.in). All should
be in single pdf. (200kb or lower) (.pdf format)
Along with the same, candidate should keep necessary tools for online payment. This
transaction will be through Credit Card/ Net Banking/ UPI.
પ્ર.

રજીસ્ટ્ટર કરવ અથવ પ્રોફ ઇલ બન વવ મ ટે કય દસ્ટ્ત વેિોની િરૂર છે ?

ઉ.

સરળ રજીસ્ટ્રેશન મ ટે તમ રે નીચે મિબન દસ્ટ્ત વેિો (ઈલેક્ટ્રોપનકફોમમ/સ્ટ્કેન/.pdf/.jpeg મ ું )ની િરૂર છે .
(૧) પ સપોટમ સ ઇઝ ફોટોગ્ર ફ (100 kb અથવ ઓછું)(.jpeg ફોમેટ)
(૨) િન્મ ત રીખ પર વો/ શ ળ છોડવ ન ું પ્રમ ણપત્ર / આધ ર ક ડમ (200 kb અથવ ઓછું)(.pdf ફોમેટ)
(૩) SSC મ કમ શીટની સ્ટ્કેન કોપી /ઇન્ટરનેટ કોપી (200 kb અથવ ઓછું)(.pdf ફોમેટ)
નોંધ: ૧ થી વધ પ્રયત્નો મ ટે,બધ િ પ્રયત્નો મ ટેની મ કમ શીટ્સ એક િ pdf મ ું હોવી આવશ્યક છે .
(૪) TFWs મ ટે પ ત્રત ધર વત હોય તેવ મ ન્ય આવક પ્રમ ણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી (200 kb અથવ
ઓછું)(.pdf ફોમેટ)
(૫) િો લ ગ પડત ું હોય તો ITI ન તમ મ સેમેસ્ટ્ટરની મ કમ શીટ્સની સ્ટ્કેન કોપી (300 kb અથવ ઓછું)(.pdf
ફોમેટ)
નોંધ: ITI ન તમ મ સેમેસ્ટ્ટરની મ કમ શીટ્સ એક િ pdf મ ું હોવી આવશ્યક છે .
(૬) િો લ ગ પડત ું હોય તો TEB ન તમ મ સેમેસ્ટ્ટરની મ કમ શીટ્સની સ્ટ્કેન કોપી (300kb અથવ ઓછું)(.pdf
ફોમેટ)
નોંધ: TEB ન તમ મ સેમેસ્ટ્ટરની મ કમ શીટ્સ એક િ pdf મ ું હોવી આવશ્યક છે .
(૭) િો લ ગ પડત ું હોય તો મ ન્ય જાપત પ્રમ ણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી (200kb અથવ ઓછું) (.pdf ફોમેટ)
નોંધ: SEBC કેટેગરી મ ટે, નોન િીમી લેયર (NCL) સક્રટિક્રફકે ટ પણ આવશ્યક છે . િો નોન િીમી લેયર (NCL)
સક્રટિક્રફકે ટની અવપધ પ ૂરી થઈ ગઈ હોય તો www.acpdc.co.in પર મ ૂકેલ નોન િીમી લેયર (NCL) સક્રટિક્રફકેટની
અવપધ લુંબ વવ મ ટેન ું બ હ
ું ધ
ે રી પત્રક િોડવ ન ું રહેશે. આ બધ િ પ્રમ ણપત્રો એક િ .pdf મ ું હોવ
આવશ્યક છે . (200 kb અથવ ઓછું) (.pdf ફોમેટ)
(૮) િો લ ગ પડત ું હોય તો મ ન્ય In-serviceman / Ex-serviceman અંગેન પ્રમ ણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી
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(200kb અથવ ઓછું) (.pdf ફોમેટ)
(૯) િો લ ગ પડત ું હોય તો મ ન્ય PH અંગેન પ્રમ ણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી (200 kb અથવ ઓછું)(.pdf ફોમેટ)
(૧૦) િો લ ગ પડત ું હોય તો મ ન્ય આપથિક રીતે પછ ત વગો અંગેન પ્રમ ણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી (200 kb
અથવ ઓછું) (.pdf ફોમેટ). િો આપથિક રીતે પછ ત વગો અંગેન પ્રમ ણપત્રની અવપધ પ ૂરી થઈ ગઈ હોય તો
www.acpdc.co.in પર મ ૂકેલ આપથિક રીતે પછ ત વગો અંગેન પ્રમ ણપત્ર ની અવપધ લુંબ વવ મ ટેન ું
બહ
ું ધ
ે રી પત્રક િોડવ ન ું રહેશે. આ બધ િ પ્રમ ણપત્રો એક િ pdf મ ું હોવ આવશ્યક છે . (200kb અથવ
ઓછું) (.pdf ફોમેટ).
તે િ સ થે, ઉમેદવ રે ઓનલ ઇન ચકવણી મ ટે િરૂરી સુંસ ધનો ર ખવ િોઈએ. આ વ્યવહ ર Credit Card/
Net Banking/ UPI દ્વ ર થશે.
Q.

When I can say my registration is complete?

A.

After creating a profile and entering all necessary details, you have to upload all relevant
documents. Finally, you have to pay the online registration fee, only after that, your registration
is complete.

પ્ર.

હું ક્ય રે કહી શકું કે મ રું નોંધણી પ ૂણમ થઈ ગયેલ છે ?

ઉ.

પ્રોફ ઇલ બન વ્ય પછી અને બધી આવશ્યક પવગતો દ ખલ કય મ પછી, તમ રે બધ સુંબપું ધત દસ્ટ્ત વેિો
અપલોડ કરવ પડશે. છે લ્લે તમ રે ઓનલ ઇન રજીસ્ટ્રેશન ફી ચ ૂકવવી પડશે તે પછી િ તમ રું રજીસ્ટ્રેશન
પ ૂણમ ગણ શે.

Q.

How much is the registration fee?

A.

For one Registration, the fee is 200/- rupees this year.

પ્ર.

રજીસ્ટ્રેશન ફી કેટલી છે ?

ઉ.

આ વર્ષે એક રજીસ્ટ્રેશન મ ટેની ફી 200/- રૂપપય છે .

Q.

Will I definitely get admission if I complete the registration within the specified time limit?

A.

If you will:
· Follow all the other necessary processes within the specified time limit
· Merit number is allotted to you and
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· If your choice of seat for admission will available according to your merit
Then, only you will get admission.

પ્ર.

િો ચોક્કસ સમય મય મદ મ ું રજીસ્ટ્રેશન પ ૂણમ થ ય તો હું ચોક્કસપણે પ્રવેશ મેળવી શકું?

ઉ.

િો તમે:
· ચોક્કસ સમયમય મદ ની અંતગમત અન્ય તમ મ આવશ્યક પ્રક્રિય ઓન ું પણ પ લન કરશો
· તમને મેરીટ નુંબર એલોટ કરવ મ ું આવેલ હોય
· િો તમ ર મેરીટ પ્રમ ણે તમ રી પસુંદગીની બેઠક એડપમશન મ ટે ઉપલબ્ધ હશે
તો િ તમને એડપમશન મળશે.

Q.

Can I upload an individual marksheet, if I have more than one mark sheet?

A.

No. it is compulsory to upload a single pdf for all marksheets.

પ્ર.

િો મ રી પ સે એક કરત વધ મ કમ શીટ હોય તો શ ું હું અલગ અલગ મ કમ શીટ અપલોડ કરી શકું છું?

ઉ.

નહીં. તમ રે બધી મ કમ શીટ્સ ફરજીય ત એક િ pdf મ ું અપલોડ કરવી પડશે.

Q.

What is the validity of the Economically Weaker Section (EWS) certificate?

A.

For the latest updates, kindly refer to the official website of the Social Justice and
Empowerment Department of Gujarat State.
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પ્ર.

આપથિક રીતે નબળ વગો (EWS) મ ટેન પ્રમ ણપત્રની મ ન્યત કેટલી છે ?

ઉ.

અધ્યતન મ ક્રહતી મ ટે ગિર ત સરક રન સ મ જિક ન્ય ય અને અપધક રીત પવભ ગ ની અપધકૃત વેબસ ઇટ
િોવી.

Q.

What is the validity of Non-Creamy Layer certificate?

A.

For latest updates, kindly refer the official website of Social Justice and Empowerment
Department of Gujarat State.

પ્ર.

નોન િીમી લેયર સક્રટિક્રફકે ટની મ ન્યત કેટલી છે ?

ઉ.

અધ્યતન મ ક્રહતી મ ટે ગિર ત સરક રન સ મ જિક ન્ય ય અને અપધક રીત પવભ ગ ની અપધકૃત વેબસ ઇટ
િોવી.

Q.

What should I take care of while registering (filling up the form)?

A.

All the information filled by you is important. Thus, it is necessary to fill all information very
carefully to complete your admission process goes smoothly without any hindrance as well as
so as not to hinder your admission. In addition, it is advisable to check all the information
carefully before submitting the form.

પ્ર.

મ રે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે (ફોમમ ભરતી વખતે ) કઈ બ બતોની ક ળજી ર ખવી િોઈએ?

FAQ-ACPDC-2022-23

Page 5

Frequently Asked Questions (FAQ)
ઉ.

તમે ભરે લી તમ મ મ ક્રહતી અગત્યત ધર વે છે . આમ , તમ ર પ્રવેશ અંગેની ક યમવ હી કોઈ પણ અવરોધ
વગર સરળત થી થઇ રહેતે મ ટે તેમિ તમ ર પ્રવેશ ને બ ધ રૂપ ન થ ય તે મ ટે કોઈ પણ મ ક્રહતી ખ ૂબ િ
ચીવટત પ ૂવમકભરવી િોઈએ. વધમ ું ફોમમ સબપમટ કરત ું પહેલ પણ ચોક્ટ્સ ઇપ ૂવમક તમ મ મ ક્રહતીની
ચક સણી કરી લેવી ક્રહત વહ છે .

Q.

Can I upload jpeg format of all documents?

A.

No. You have to upload all documents in pdf format only, except photograph.

પ્ર.

શ ું હું બધ દસ્ટ્ત વેિોન ું jpeg ફોમેટ અપલોડ કરી શકું છું?

ઉ.

ન , તમ રે ફક્ટ્ત ફોટોગ્ર ફ પસવ ય તમ મ દસ્ટ્ત વેિોને pdf ફોમેટમ ું અપલોડ કરવ પડશે.

Q.

How can I make pdf of all documents?

A.

· If you have computer/laptop then with the help of scanner you can directly save the
documents in pdf.
· While if you have smart phone/tablet then you have to download app for scan and using
this app you can scan the documents and save directly in to pdf.

પ્ર.

હું બધ દસ્ટ્ત વેિોની pdf કેવી રીતે બન વી શકું?

ઉ.

· િોતમ રી પ સે કમ્પ્યટર /લેપટોપ છે તો સ્ટ્કેનરની મદદથી તમેદસ્ટ્ત વેિોનેpdf મ ું સીધ િ સેવકરી શકો છો.
· જ્ય રે તમ રી પ સેસ્ટ્મ ટમ ફોન / ટેબ્લેટછે , તો તમ રે સ્ટ્કેન મ ટે એપ્્લકેશનડ ઉનલોડ કરવ ની રહેશે અને આ
એપ્્લકેશનનો ઉપયોગ કરીનેતમે દસ્ટ્ત વેિોને સ્ટ્કેન કરી શકો છો અને સીધ pdf મ ું સેવ કરી શકો છો.

Q.

How can I know about the file size?

A.

You can check the details/properties of file to know the file size.

પ્ર.

હું file size કેવી રીતે જાણી શકું?

ઉ.

File size જાણવ મ ટે તમે ફ ઇલનીપવગતો (details)/properties ચક સીશકો છો.

Q.

Can I upload a file, whose size is not within the specified limit?

A.

No, you have to upload all documents only within the specified limit given for that particular
document.

પ્ર.

શ ું હું એવી કોઈફ ઇલ અપલોડ કરી શકું છું, જેની size પનધ મક્રરત મય મદ મ ું નથી?
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ઉ.

ન , તમ રે તે દસ્ટ્ત વેિ મ ટે આપેલી પનયત size મય મદ મ ું િ બધ દસ્ટ્ત વેિોઅપલોડ કરવ પડશે.

Q.

How can I reduce the file size?

A.

· If you have computer/laptop then you can use online option to compress/reduce file size.
· If you have smart phone/tablet then you can download app to compress/reduce and
using this app you can reduce the file size.
· You may watch https://youtu.be/yjrfpnez2sI for more information.

પ્ર.
ઉ.

હું file size કેવી રીતે ઘટ ડી શકું?
· િો તમ રી પ સે કમ્પ્યટર / લેપટોપ છે તો તમે ફ ઇલ sizeને કોમ્પપ્રેસ કરવ / ઘટ ડવ મ ટે ઓનલ ઇન
પવકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
· િોતમ રી પ સે સ્ટ્મ ટમ ફોન/ ટેબ્લેટછે , તો પછી તમેકમ્પપ્રેસકરવ / ઘટ ડવ મ ટે એપ્્લકેશનડ ઉનલોડ કરી
શકો છો અને આ એપ્્લકેશનનો ઉપયોગ કરીને તમે ફ ઇલ size ઘટ ડી શકો છો.
https://youtu.be/yjrfpnez2sI પવડીયો નો અભ્ય સ કરી શકો છો.

Q.

What I have to check after uploading the document and before putting tick on the check box for
that uploaded document?

A.

You have to zoom the uploaded document and check that the uploaded document is readable
and appropriate.

પ્ર.

દસ્ટ્ત વેિ અપલોડ કય મ પછી અને તે અપલોડ કરે લ દસ્ટ્ત વેિન ચેકબોક્ટ્સ પર tick લગ વત પહેલ મ રે શ ું
તપ સવ ું િોઈએ?

ઉ.

તમ રે અપલોડ કરે લ દસ્ટ્ત વેિને ઝૂમ કરવો પડશે અને તમ રે તપ સ કરવી પડશે કે અપલોડ થયેલ
દસ્ટ્ત વેિ વ ચ
ું વ લ યક અને યોગ્ય અપલોડ થયેલ છે .

Q.

What are the fees to be paid for registration at the cyber space centres?

A.

The designated cyber space centres (e–centres) are for facilitation purpose at free of cost.
There is no separate fee to be paid at e- centre for registration.

પ્ર.

સ યબર સ્ટ્પેસ સેન્ટરોમ ું રજીસ્ટ્રેશન મ ટે કેટલી ફી ભરવ ની રહશે?

ઉ.

પનયક્ટ્ત સ યબર સ્ટ્પેસસેન્ટસમ પવન મ ૂલ્યે સપવધ ન હેત મ ટે છે . રજીસ્ટ્રેશન મ ટે સ યબર સ્ટ્પેસસેન્ટસમ પર
અલગથી કોઈ ફીની ચ ૂકવણી કરવ ની નથી.

Q.

Can I do online registration from home?
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A.

Yes. You can do registration from anywhere, Where the internet facility available.

પ્ર.

શ ું હું ઘરે ઓનલ ઇન રજીસ્ટ્રેશનકરી શકું?

ઉ.

હ . જ્ય ું ઇન્ટરનેટ સપવધ ઉપલબ્ધહોય તેવ કોઇ પણ સ્ટ્થળે થી તમે રજીસ્ટ્રેશનકરી શકો છો.

Q.

I am unable to register online, can I do it offline?

A.

No. You have to register online within time limit specified by ACPDC.

પ્ર.

હું ઓનલ ઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવ મ ું અસમથમ છું, શ ું હું તેને ઓફલ ઇન કરી શકું છું?

ઉ.

ન . તમ રે ACPDC દ્વ ર પનક્રદિષ્ટ સમય મય મદ ની અંદર ઓનલ ઇન રજીસ્ટ્રેશન િ કર વવ ું પડશે.

Q.

How can I edit registration details before and after confirming?

A.

Before confirmation of registration, you can edit registration details through online. After
confirmation of registration, you have to contact on number: 079-26566000.

પ્ર.

Confirmation પહેલ ું અને પછી હું રજીસ્ટ્રેશનની પવગતોને કેવી રીતે Edit કરી શકું છું?

ઉ.

Confirmation પહેલ ,ું તમે રજીસ્ટ્રેશનની પવગતો ઓનલ ઇન Edit કરી શકો છો. જ્ય રે રજીસ્ટ્રેશન
Confirmation કય મ પછી, તમ રે Edit કરવ મ ટે ઉમેદવ રે 079-26566000 નુંબર પર સુંપકમ કરવ નો
રહેશે.

Q.

If the income certificate is in the name of mother, will it be valid?

A.

In cases of divorce of parents or demise of father, income certificate in name of mother is valid
and student needs to submit photocopy of divorce or death certificate of father.

પ્ર.

િો આવકન ું પ્રમ ણપત્ર મ ત ન ન મે હોય, તો તે મ ન્ય રહેશે?

ઉ.

મ તપપત ન છૂટ છે ડ અથવ પપત ન હય તી ન હોય તેવ ક્રકસ્ટ્સ મ ું મ ત ન ન મે આવકન ું પ્રમ ણપત્ર
મ ન્ય છે અને પવદ્ય થીએ મ તપપત ન છૂટ છે ડ અથવ પપત ન મ ૃત્યન પ્રમ ણપત્રની નકલ પ્રસ્ટ્તત
કરવ ની રહેશે.

Q.

From where can I get certificate of caste, income, physically handicapped and In/ex-service
men?

A.

The following authorities are designated by the State Government for issuing the certificates:
· Caste Certificate (SC/ST/SEBC/EWS): District Collector, Deputy Collector, Assistant
Collector, Social Welfare Officer/District Development Officer/Dy. District Development
Officer/Taluka Development Officer, Mamlatdar. (officers must be from Government of Gujarat)
· Income certificate: District Collector, Deputy Collector, Assistant Collector, Prant Officer,
Mamlatdar/District Development Officer/Taluka Development Officer (officers must be from
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Government of Gujarat)
· Physically handicapped certificate: Government Medical officer countersign by civil
surgeon.
· In-Servicemen: Commanding officer of unit where serving.
· Ex- Servicemen: Director, Sainik Welfare Board, Gujarat State or the District Sainik
Welfare Officer.
· Non-Creamy Layer Certificate: District Collector, Deputy Collector, Assistant Collector,
Prant Officer, Mamlatdar/District Development Officer/Taluka Development Officer (officers
must be from Government of Gujarat)

પ્ર.

હું કોની પ સેથી જાપતન ું, આવકન ું, શ રીક્રરક પવકલ ગ
ું ન ું અને In/ex-service menન ું પ્રમ ણપત્ર મેળવી શકું?

ઉ.

નીચે આપેલ અપધક રીઓને ર જ્યસરક ર દ્વ ર પ્રમ ણપત્રો ઇશ્ય ૂ મ ટે પનયક્ટ્ત કરવ મ ું આવ્ય છે :
· જાતિન ું પ્રમાણપત્ર (SC/ST/SEBC/EWS): જિલ્લ કલેક્ટ્ટર, ન યબકલેક્ટ્ટર, મદદનીશ કલેકટર, સમ િ
કલ્ય ણ અપધક રી/જિલ્લ પવક સ અપધક રી/ન યબ જિલ્લ પવક સ અપધક રી/ત લક પવક સ અપધક રી,
મ મલતદ ર. (અપધક રીઓ ગિર ત સરક રન હોવ િોઈએ)
· આવકન ું પ્રમાણપત્ર:જિલ્લ કલેક્ટ્ટર, ન યબ કલેક્ટ્ટર, સહ યક કલેક્ટ્ટર, પ્ર ત
ું અપધક રી,
મ મલતદ ર/જિલ્લ પવક સ અપધક રી/ત લક પવક સઅપધક રી (અપધક રીઓ ગિર ત સરક રન હોવ
િોઈએ)
· શારીરરક રીિે તવકલાુંગ પ્રમાણપત્ર:સરક રી તબીબીઅપધક રીન ું પસપવલ સર્જન દ્વ ર ક ઉન્ટર સ ઇન
કરે લ.
· ઇન-સતવિસમેન: જ્ય ું ફરિ બજાવત હોય તે યપનટન કમ નન્ડિંગ ઓક્રફસર.
· ભ ૂિપ ૂવવ સૈતનકો: પનય મક, સૈપનક કલ્ય ણ મુંડળ, ગિર તર જ્ય અથવ જિલ્લ સૈપનક કલ્ય ણ
અપધક રી.
· નોન-ક્રીમી લેયર સરટિરિકેટ: જિલ્લ કલેક્ટ્ટર, ન યબકલેક્ટ્ટર, મદદનીશ કલેક્ટ્ટર, પ્ર ત
ું અપધક રી,
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મ મલતદ ર/જિલ્લ પવક સ અપધક રી/ત લક પવક સ અપધક રી (અપધક રીઓ ગિર ત સરક રન હોવ
િોઈએ)

Q.

What should I do if the name in School LC and other required certificate is not matching?

A.

You should get that required certificate corrected from the issuing authority immediately.

પ્ર.

િો શ ળ ન ું LC અને બીજા િરૂરી પ્રમ ણપત્ર મેળ ખ ત ું ન હોય તો મ રે શ ું કરવ ું િોઈએ?

ઉ.

તમ રે િરૂરી પ્રમ ણપત્ર તરત િ જારી કરન ર અપધક રી પ સેથી સધ ર વવ ું િોઈએ.

Q.

If I have studied from outside Gujarat, what is the procedure for admission through ACPDC?

A.

· If you are origin residential of Gujarat then you have to submit the domicile certificate of
your parents.
· If your parent have In/Ex-servicemen certificate.
· If your parent have certificate of services.
OR
If you are not origin of Gujarat and you did not have any above-mentioned certificate, in that
case, you are eligible for 5% seats of Government and Grant-in-Aid institutions.

પ્ર.
ઉ.

િો મેં ગિર તની બહ રથી અભ્ય સ કયો છે , તો ACPDC દ્વ ર પ્રવેશ મ ટેની પ્રક્રિય શ ું છે ?
· િો તમે મ ૂળ ગિર ત ન રહેવ સી છો તોતમ રે તમ ર મ ત –પપત ન domicile સેક્રટિક્રફકેટ િમ
કર વવ ું પડશે.
· િો તમ ર મ ત પપત પ સે In/Ex-Serviceman સક્રટિક્રફકેટ હોય.
· િો તમ ર મ ત પપત પ સે Certificate of Services હોય.
અથવ
િો તમે મ ૂળ ગિર તન નથી અને તમ રી પ સે ઉપરોક્ટ્ત પ્રમ ણપત્ર નથી, તો તે ક્રકસ્ટ્સ મ ,ું તમે સરક રી અને
ગ્ર ન્ટ -ઈન – એડ સુંસ્ટ્થ ઓની 5% બેઠકો મ ટે પ ત્ર છો.

Q.

Which services are considered for Category of Services?
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A.

Following service are considered for Category of Services:
A. Officers or Employees of Central Government; or
B. Officers or Employees of Public Sector Undertakings of Central Government or any State
Government; or
C. Officers or Employees of nationalized banks; or
D. Officers or Employees of United Nations, UNICEF, World Health Organization (WHO) and
such other International Institutions located in Gujarat State; or
E. Gujarat Cadre Officers of Indian Administrative Service, Indian Police Service or Indian
Forest Service working in Gujarat or working in other States on deputation; or
F. Officers or Employees of Gujarat Government posted outside Gujarat State for
administrative reasons.
G. Officers or employees serving in defence services.

પ્ર.

Category of Services મ ટે કઈ Services ને ધ્ય નમ ું લેવ મ ું આવે છે ?

ઉ.

Category of Services મ ટે નીચેની Services ધ્ય નમ ું લેવ મ ું આવે છે :
A. કેન્ર સરક રન અપધક રીઓ અથવ કમમચ રી; અથવ
B. કેન્ર સરક ર અથવ કોઈપણ ર જ્ય સરક રન જાહેર ક્ષેત્રન ઉપિમોન અપધક રીઓ અથવ કમમચ રીઓ;
અથવ
C. ર ષ્રીયકૃત બેંકોન અપધક રીઓ અથવ કમમચ રીઓ; અથવ
D. ગિર ત ર જ્ય મ ું સ્સ્ટ્થત યન ઇટેડ નેશન્સ, યપનસેફ, પવશ્વ આરોગ્ય સુંગઠનઅને આવ અન્ય
આંતરર ષ્રીય સુંસ્ટ્થ ઓન અપધક રીઓ અથવ કમમચ રીઓ; અથવ
E. ભ રતીય વહીવટી સેવ , ભ રતીય પોલીસ સેવ અથવ ભ રતીય વન સેવ ન ગિર તમ ું ક યમરત અથવ
ડે્યટેશન પર અન્ય ર જ્યોમ ું ક યમરત ગિર ત કેડરન અપધક રીઓ; અથવ
F. વહીવટી ક રણોસર ગિર ત ર જ્યની બહ ર પોસ્ટ્ટ કરે લ ગિર ત સરક રન અપધક રીઓઅથવ
કમમચ રીઓ.
G. સુંરક્ષણ સેવ ઓમ ું સેવ આપત અપધક રીઓ અથવ કમમચ રીઓ

Q.

What is the level of disability for availing seats under PH (Physically Handicapped) quota?

A.

Not less than 40%
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પ્ર.

PH (શ રીક્રરક પવકલ ગ
ું ) ક્ટ્વોટ હેઠળ બેઠકો મેળવવ મ ટે અપુંગત ન ું સ્ટ્તર કેટલ ું હોવ ું િોઇએ?

ઉ.

40% થી ઓછી નહી

Q.

If both parents are not alive then who can act as guardian for caste and income certificate?

A.

Legal guardian. If there is no legal guardian the candidate shall be considered as orphan and
in such case no income certificate is required. But orphan certificate is required.

પ્ર.

િો બુંને મ ત -પપત હય ત ન હોય તો જાપત અને આવકન પ્રમ ણપત્ર મ ટે વ લી તરીકે કોણ ક મ કરી શકે?

ઉ.

ક ન ૂની વ લી(Legal guardian). િો કોઈ ક ન ૂની વ લી(Legal guardian) ન હોય તો ઉમેદવ રને અન થ
મ નવ મ ું આવશે અને આવ ક્રકસ્ટ્સ મ ું આવકન ું પ્રમ ણપત્ર આવશ્યક નથી. પરું ત અન થ અંગેન ું પ્રમ ણપત્ર
િરૂરી છે .

Q.

Is student of any category can apply for TFWS?

A.

Yes, subject to valid income certificate issued by competent authority.

પ્ર.

શ ું કોઈપણ કેટેગરીનો પવદ્ય થી TFWS મ ટે અરજી કરી શકે છે ?

ઉ.

હ , સક્ષમ અપધક રી દ્વ ર જારી કર યેલ મ ન્ય આવક પ્રમ ણપત્રને આપધન.

Q.

How can I check my merit rank?

A.

After declaration of merit rank, Candidate can verify their rank by log in into their module at NIC
website. The same will be reflected in registration details.

પ્ર.

હું મ રો મેરીટરે ન્ક કેવી રીતે ચક સી શકું?

ઉ.

મેક્રરટરે ન્કની જાહેર થય પછી, ઉમેદવ ર NIC વેબસ ઇટ પર તેમન મોડયલમ ું લોગ ઇન કરીને તેમન
રે ન્કની ચક સણી કરી શકે છે . તે િ મ ક્રહતી રજીસ્ટ્રેશનની પવગતોમ ું પણ િોઈ શક શે.

Q.

Where can I get information about the various colleges and branches coming under ACPDC?

A.

From E-information booklet available on website www.acpdc.co.in and www.gujdiploma.nic.in

પ્ર.

ACPDC હેઠળ આવતી પવપવધ કોલેિ અને શ ખ ઓ પવશે હું ક્ય થ
ું ી મ ક્રહતી મેળવી શકું?

ઉ.

વેબસ ઇટ www.acpdc.co.in અને www.gujdiploma.nic.in ની મલ ક ત લઈને િરૂરી મ ક્રહતી મેળવી
શક ય છે .

Q.

How much choices one candidate can fill?
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A.

Candidate can fill all available choices to him. There are no maximum criteria of choices in
choice filling module.

પ્ર.

એક ઉમેદવ ર કેટલી પસુંદગીઓ ભરી શકેછે?

ઉ.

ઉમેદવ ર તેને ઉપલબ્ધ થતી બધી પસુંદગીઓ ભરી શકે છે . પસુંદગી ભરવ ન મોડયલમ ું પસુંદગીન કોઈ
મહત્તમ મ પદું ડ નથી.

Q.

Can a candidate change the filled choices?

A.

Yes. But within a stipulated time decided by ACDPC.

પ્ર.

શ ું ઉમેદવ ર ભરે લી પસુંદગીઓને બદલી શકે છે ?

ઉ.

હ . પરું ત ACDPC દ્વ ર નક્કી કરે લ સમયની અંદર.

Q.

If filled choices are not locked, is it safe to logout?

A.

There is no need to lock filled choice until you complete your choice filling. However, the choice
filled so far should be saved before logout.

પ્ર.

િો ભરે લી પસુંદગીઓ lock કરે લ ન હોય, તો શ ું લોગઆઉટ કરવ ું સલ મત છે ?

ઉ.

જ્ય ું સધી તમે તમ રી પસુંદગી ભરવ ન ું પ ૂણમ ન કરો ત્ય ું સધી ભરે લી પસુંદગીને lock કરવ ની િરૂર નથી. િો
કે, ભરવ મ ું આવેલી પસુંદગી લોગઆઉટ પહેલ ું save કરવી િોઈએ.

Q.

How many times can choices be edited?

A.

Unlimited. But within a stipulated time decided by ACDPC.

પ્ર.

પસુંદગીઓ કેટલી વ ર edit કરી શક ય છે ?

ઉ.

અમય મક્રદત.પરું ત ACDPC દ્વ ર નક્કી કરે લ સમયની અંદર.

Q.

If a candidate wants to go for reshuffling, does he need to report at admitted institute?

A.

No.

પ્ર.

િો કોઈ ઉમેદવ ર ફેરબદલ કરવ મ ગ
ું ે છે , તો તેને પ્રવેશ આપેલ સુંસ્ટ્થ મ ું જાણ કરવ ની િરૂર છે ?

ઉ.

ન.

Q.

If a candidate wants to go for reshuffling, does he need to pay the fees at the admitted
institute?

A.

No. Candidates are supposed to pay fees only after completion of online admission process.

પ્ર.

િો કોઈ ઉમેદવ ર ફેરબદલ કરવ મ ગ
ું ે છે , તો શ ું તેને પ્રવેશ આપતી સુંસ્ટ્થ મ ું ફી ભરવ ની િરૂર છે ?
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ઉ.

ન , ઓનલ ઇન પ્રવેશ પ્રક્રિય પ ૂણમ થય બ દ િ ઉમેદવ રોએ ફી ભરવ નીરહેશ.ે

Q.

If I get admission of choice in mock round, can I secure it?

A.

No. Mock round is a practice round.

પ્ર.

િો મને મોકર ઉન્ડમ ું પસુંદગીનો પ્રવેશ મળે , તો શ ું હું તેને સરક્ષક્ષત કરી શકું?

ઉ.

ન , મોક ર ઉન્ડ એ પ્રેનક્ટ્ટસ ર ઉન્ડ છે .

Q.

If the seats in reserved quota are full, can the candidate from SC/ST/SEBC/PH/ESM/EWS get
admission in Open category?

A.

This Question does not arise, because, category candidates have been allotted first in open
category seats, if that seat not available than only reserved category seats will be allotted.

પ્ર.

િો અન મત ક્ટ્વોટ મ ું બેઠકો ભરે લી છે , તોSC/ST/SEBC/PH/ESM/EWSન ઉમેદવ રને ઓપન કેટેગરીમ ું
પ્રવેશ મળી શકે છે ?

ઉ.

આ પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી, ક રણ કે, કેટેગરીન ઉમેદવ રોને open કેટેગરીની બેઠકો પર પ્રથમ ફ ળવવ મ ું
આવે છે , િો તે બેઠક મળવ પ ત્ર ન હોય તો િ ફક્ટ્ત અન મત કેટેગરીની બેઠકો ફ ળવવ મ ું આવશે.

Q.

If a SC/ST/SEBC candidate gets admission under open category, will he be eligible for
scholarship from government?

A.

Yes, if the candidate meets other requirements for eligible for scholarship.

પ્ર.

િો કોઈSC/ST/SEBC ઉમેદવ રને open કેટેગરી હેઠળ પ્રવેશ મળે છે , તો શ ું તે સરક ર તરફથી પશષ્યવ ૃપત્ત મ ટે
પ ત્ર છે ?

ઉ.

હ , િો ઉમેદવ ર પશષ્યવ ૃપત્ત મ ટે પ ત્રત મ ટેની અન્ય આવશ્યકત ઓને પ ૂણમ કરે તો પ ત્ર બને છે .

Q.

Where is the information for fee structure of self-finance institutes available?

A.

The information for fee structure of self-finance institutes is available on Fee Regulatory
Committee website www.frctech.ac.in. Fee details provided in the Information Booklet too.

પ્ર.

સેલ્ફ ફ ઇન ન્સ સુંસ્ટ્થ ઓની ફી સ્ટ્રક્ટ્ચર મ ટેની મ ક્રહતી ક્ય ું ઉપલબ્ધ છે ?

ઉ.

સેલ્ફ ફ ઇન ન્સ સુંસ્ટ્થ ઓની ફી સ્ટ્રક્ટ્ચર મ ટેની મ ક્રહતી, ફી પનયમનક રી સપમપત(Fee Regulatory
Committee)ની વેબસ ઇટ www.frctech.ac.in પર ઉપલબ્ધ છે . ફીની પવગતો મ ક્રહતી પસ્સ્ટ્તક મ ું પણ
આપવ મ ું આવી છે .
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Q.

After allotment, in how many days do we have to report at admitted institute?

A.

It is advisable to report within 3 working days, If you don’t want to participate in next round of
Admission. Candidates are supposed to pay fees only after completion of online admission
process.

પ્ર.

ફ ળવણી પછી, કેટલ ક્રદવસોમ ું આપણે પ્રવેશ આપતી સુંસ્ટ્થ મ ું જાણ કરવી પડશે?

ઉ.

િો તમે પ્રવેશન બીજા ર ઉન્ડમ ભ
ું ગ લેવ મ ગ
ું ત ન હોવ, તો 3 ક યમક રી ક્રદવસની અંદર જાણ કરવ ની
સલ હ આપવ મ ું આવે છે . ઓનલ ઇન પ્રવેશ પ્રક્રિય પ ૂણમ થય પછી િ ઉમેદવ રોએ ફી ભરવ ની રહેશે.

Q.

Is there any reservation or special quota for girls?

A.

No.

પ્ર.

શ ું છોકરીઓ મ ટે કોઈ અન મત અથવ પવશેર્ષ ક્ટ્વોટ છે ?

ઉ.

ન.

Q.

How and when do I get information for availability of vacant seats in various institutes?

A.

Immediately after allotment of seat at each round on website www.acdpc.co.in you can get
information.

પ્ર.

પવપવધ સુંસ્ટ્થ ઓમ ું ખ લી બેઠકોની ઉપલબ્ધત મ ટે હું કેવી રીતે અને ક્ય રે મ ક્રહતી મેળવી શકું?

ઉ.

વેબસ ઇટ www. acpdc.co.in પર દરે ક ર ઉન્ડમ ું બેઠક ફ ળવણી પછી તરતિ તમે મ ક્રહતી મેળવી શકો છો.

Q.

How can I check that, elsewhere i could have got admission?

A.

From the cut-off marks details put up on official website after each round of allotment of seats.

પ્ર.

હું તે કેવી રીતે તપ સી શકું, બીજે ક્ય ક
ું મને પ્રવેશ મળ્યો હોત?

ઉ.

બેઠકોની ફ ળવણીન દરે ક ર ઉન્ડ પછી official વેબસ ઇટ પર મ ૂકેલ કટ-ઓફ મ ક્ટ્સમનીપવગતોપરથી.

Q.

If I will get admission in management quota, can I still go for reshuffling in regular quota?

A.

Yes.

પ્ર.

િો મને મેનેિમેન્ટ ક્ટ્વોટ મ ું પ્રવેશ મળશે, તો શ ું હું હજી પણ પનયપમત ક્ટ્વોટ મ ું ફેરબદલ કરી શકું?

ઉ.

હ.

Q.

How to confirm allotted seat?
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A.

Candidate can verify their allotment status by log-in in his module. The result section will
display allotment status.
· In case of zero fees, candidate can confirm his admission by accepting admission.
· Rest of candidates can confirm their admission by paying token tuition fees.

પ્ર.

ફ ળવેલ બેઠકની પનષ્ટ કેવી રીતે કરવી?

ઉ.

ઉમેદવ ર તેમન મોડયલમ ું લોગઇન કરીને તેમની ફ ળવણીની સ્સ્ટ્થપત ચક સી શકે છે . પક્રરણ મ પવભ ગ
ફ ળવણીની સ્સ્ટ્થપત પ્રદપશિત કરશે.
· શ ૂન્ય ફીન ક્રકસ્ટ્સ મ ,ું ઉમેદવ ર પ્રવેશ સ્ટ્વીક રીને તેન પ્રવેશની પનષ્ટ કરી શકે છે .
· બ કીન ઉમેદવ રો ટોકન ટયશન ફી ઓનલ ઇન ચ ૂકવીને તેમન પ્રવેશની પનષ્ટ કરી શકે છે .

Q.
A.

If I have passed with Basic Mathematics in Std 10. Am I eligible for admission in Diploma
Engineering?
Yes, Candidate passed with Mathematics or Basic mathematics or Standard mathematics in
Std. 10 is eligible for admission in Diploma Engineering.

પ્ર.

િો મેં બેક્ષઝક ગક્ષણત સ થે ધોરણ 10 પ સ કયું હોય,તો ક્રડ્લોમ ઈિનેરી પ્રવેશ મ ટે લ યક ઠરું કે નહીં?

ઉ.

હ . ગક્ષણત અથવ બેક્ષઝક ગક્ષણત અથવ સ્ટ્ટ ન્ડડમ ગક્ષણત સ થે ધોરણ ૧૦ પ સ કરન ર ઉમેદવ ર ક્રડ્લોમ
ઈિનેરી પ્રવેશ મ ટે લ યક ગણ ય છે .

Q.

Who can get admission in Diploma Engineering?

A.

Any candidate of Std 10 having marksheet with “QUALIFIED FOR SECONDARY SCHOOL
CERTIFICATE” can get admission in Diploma Engineering.

પ્ર.

ક્રડ્લોમ ઇિનેરીમ ું પ્રવેશ કોણ મેળવી શકે છે ?

ઉ.

ધોરણ ૧૦ ન જે પવધ્ય થીઓ પ સે “QUALIFIED FOR SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE” ધર વતી
મ કમ શીટ હોય તેવ ઉમેદવ રો ક્રડ્લોમ ઇિનેરીમ ું પ્રવેશ મેળવી શકે છે .

Q.

Is there any provision for Orphan and for Widow to get SEBC category benefit in Diploma
Engineering admission?

A.

Yes. To get SEBC category benefit for admission in Diploma Engineering, the orphan of any
caste has to upload the certificate regarding being orphan issued by the competent authority
(Jan Seva Kendra) at the place of caste certificate as well as Non-Creamy Layer Certificate and
Widow of any caste has to upload the certificate regarding being orphan issued by the competent
authority (Jan Seva Kendra) at the place of caste certificate as well as Non-Creamy Layer
Certificate during registration for admission in Diploma Engineering.
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પ્ર.

ક્રડ્લોમ ઇિનેરીમ ું પ્રવેશ મેળવવ મ ટે અન થ બ ળકો તથ પવધવ મ ટે SEBCન લ ભ મ ટે કોઈ યોિન
પ્રવતમમ ન છે ?

ઉ.

હ . આ લ ભ મ ટે રજીસ્ટ્રેશન દરપમય ન કોઈપણ જાપતન અન થ ઉમેદવ રે સ મ જીક અને શૈક્ષક્ષણક રીતે પછ ત
સક્રટિક્રફકે ટ અને નોન ક્રિપમલેયર સક્રટિક્રફકેટ બુંનેન સ્ટ્થ ને સક્ષમ અપધક રી (િન સેવ કેન્ર) દ્વ ર અપ ત ું અન થ
હોવ અંગેન ું સક્રટિક્રફકે ટ અપલોડ કરવ ન ું રહે છે તથ કોઈપણ જાપતની પવધવ ઉમેદવ રે સ મ જીક અને શૈક્ષક્ષણક
રીતે પછ ત સક્રટિક્રફકેટ અને નોન ક્રિપમલેયર સક્રટિક્રફકેટ બુંનેન સ્ટ્થ ને સક્ષમ અપધક રી (િન સેવ કેન્ર) દ્વ ર
અપ ત ું પવધવ હોવ અંગેન ું સક્રટિક્રફકે ટ અપલોડ કરવ ન ું રહે છે .

Q.

If, I have passed 2 years ITI Certificate Course, can I get Lateral entry admission in any diploma
course or in a corresponding diploma course according to the trade?

A.

Yes, Candidate who has passed the eligible certificate course as available on official website of
ACPDC can get admission in any diploma course as per Rule 6 of Existing Notification available
on the official website of ACPDC.

પ્ર.

િો મે બે વર્ષમનો ITI નો સક્રટિક્રફકેટ કોર્ષમ પ સ કરે લ હોય તો મને તત્સમ ન ક્રડ્લોમ કોર્ષમમ ું િ પ્રવેશ મળે કે કોઈ
પણ ક્રડ્લોમ કોર્ષમમ ું બીજા વર્ષમમ ું સીધો પ્રવેશ મળી શકે?

ઉ.

હ , ACPDCની અપધકૃત વેબસ ઈટ પર ઉપલબ્ધ લ યકી સક્રટિક્રફકે ટ કોર્ષમ પ સ કરે લ હોય તેવ તમ મ ઉમેદવ રો
પ્રવતમમ ન નોક્રટક્રફકેશનન પનયમ નું ૬ મ ું િણ વ્ય અનસ ર કોઈપણ ક્રડ્લોમ કોર્ષમમ ું બીજા વર્ષમમ ું સીધો
પ્રવેશ મેળવી શકે છે .

Q.

If I have not confirmed the admission allotted during the first round. Can I get admission in the
same course and same Institute during the second round?

A.

No.

પ્ર.

િો મે પ્રથમ ર ઉન્ડ દરમ્પય ન ફ ળવ યેલ સીટ ક યમ ન કર વેલ હોય તો મને તે િ કોસમ અને તે િ સુંસ્ટ્થ મ ું
બીજા ર ઉન્ડ દરમ્પય ન પ્રવેશ મળી શકે ?

ઉ.

ન.

Q.

If I do not have my own bank account, Which account number can be filled during the
registration process for diploma admission?

A.

If candidate do not have his/her own bank account, he/she can fill the details of the bank
account jointly held with parents.

પ્ર.

િો મ ર પોત ન ું બેન્ક ખ ત ું ઉપલબ્ધ ન હોય તો, ક્રડ્લોમ પ્રવેશ અંગેની રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિય દરમ્પય ન મ રે કઈ
મ ક્રહતી ભરવ ની રહે?

ઉ.

િો ઉમેદવ રન ું પોત ન ું બેન્ક ખ ત ું ઉપલબ્ધ ન હોય તો, પોત ન મ ત કે પપત સ થેન િોઇન્ટ ખ ત અંગેની
મ ક્રહતી ભરવ ની રહે.
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Frequently Asked Questions (FAQ)
Q.

What If I do not fill the bank account details during the registration process for diploma
admission?

A.

If the candidate do not fill the bank details, in such cases if he/she is eligible for refund of the
token tuition fees, then he/she has to accept the norms regarding the method of refund as
decided by ACPDC.

પ્ર.

િો ક્રડ્લોમ પ્રવેશ અંગેની રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિય દરમ્પય ન હું બેન્ક ખ ત ની પવગતો ન ભરું તો, શ ું થશે?

ઉ.

િો ક્રડ્લોમ પ્રવેશ અંગેની રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિય દરમ્પય ન ઉમેદવ ર બેન્ક ખ ત ની પવગતો ન ભરે તો, ઉમેદવ રે
ACPDC દ્વ ર ટોકન ટયશન ફી ક્રરફુંડન ક્રકસ્ટ્સ મ ું નક્કી કરવ મ ું આવે તે પધ્ધપત મ ન્ય ર ખવ ની રહે.

Q.

Can a candidate unlock the filled choices?

A.

Yes. But within a stipulated time decided by ACDPC.

પ્ર.

શ ું ઉમેદવ ર ભરે લી પસુંદગીઓને અનલોક કરી શકે છે ?

ઉ.

હ . પરું ત ACDPC દ્વ ર નક્કી કરે લ સમયની અંદર.

Q.

After seat allotment, can I download provisional admission letter any time?

A.

Yes, after seat allotment, candidate can download provisional admission letter during entire
admission process through his/ her login.

પ્ર.

પ્રવેશ અંગે બેઠક ફ ળવણી થય બ દ શ ું હું ગમે ત્ય રે પ્રોપવઝનલ એડપમશન લેટર ડ ઉનલોડ કરી શકું છું?

ઉ.

હ , પ્રવેશ અંગે બેઠક ફ ળવણી થય બ દ સમગ્ર એડપમશન પ્રક્રિય દરમ્પય ન પ્રોપવઝનલ એડપમશન લેટર
ઉમેદવ રન લૉક્ષગન મ થ
ું ી ડ ઉનલોડ કરી શક શે.

નોંધ: ઉપર િણ વેલ વ રું વ ર પ ૂછ તી પ્રશ્નોત્તરી મ ત્ર પ્રવેશ પ્રક્રિય અને તેની સરળ સમજૂતી મ ટે છે . છે લ્લ સધ ર
મ ટે સપમપતની વેબસ ઈટ www.acpdc.co.in પર નોક્રટક્રફકેશન િોવ પવનુંતી છે . આ મ ક્રહતીનો ઉપયોગ ક યદ કીય
બ બત મ ટે થઇ શકશે નહીં.
NOTE: Above Frequently asked questions answers are for admission process and its easy
understanding only. For latest update refer notification on www.acpdc.co.in. This information should
not be used for any legal aspect.
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