Admission Committee for Professional Diploma Courses
List of Qualifying Examination & Corresponding Diploma Courses for First Year Admission

Sr
No.
(1)
1

2

QUALIFYING EXAMINATION
TEB Certificate Course
ITI/IGTR Certificate Course
(2)
(3)
(1)Computer Aided Civil and
(1) Draughtsman Civil
Architectural Drafting
(2) Surveyor
(3) Architectural Draughtsman
(4) Civil Engineering Assistant
(5) Civil Planning & Drafting
(1) Computer Aided
(1) Fitter
Mechanical Drafting
(2) Turner
(3) Machinist
(2) Production and
(4) Refrigeration and Air-Conditioning Mechanic
Maintenance Technician
(5) Draughtsman Mechanical
(3) Press Tool and Dye
(6) Machinist Grinder
Making
(7) Tool and Die Maker (Dies and Mould)
(4) Advance Automobile
(8) Tool and Die Maker (Press Tools, Jigs and
Engineering
Fixture)
(9) Lift Mechanic
(10) Machinist- Tool Room
(11) Machine Tool Room
(12) Tool Technology
(13) Mechanic Motor Vehicle
(14) General Mechanic
(15) Mechanic Machine Tool Maintenance
(16) Marine Fitter
(17) Technician Mechatronics
(18) Advanced CNC Machining Technician
(19) Aeronautical Structure and Equipment Fitter
(20) Basic Designer and Virtual Verifier (Mechanical)
(21) Central Air-condition Plant Mechanic
(22) Mechanic Agricultural Machinery
(23) Mechanic Mining Machinery
(24) Mechanic Electric Vehicle
(25) Operator advanced Machine Tool
(26) Refractory Technician

Corresponding Diploma Courses
(4)
(1) Civil Engineering
(2) Architectural Assistantship
(3) Architecture
(4) Environmental Engineering
(1) Mechanical Engineering
(2) Metallurgy
(3) Fabrication Technology
(4) Plastic Engineering
(5) Automobile Engineering
(6) Mechatronics
(7) Aircraft Maintenance Engineering
(8) Automation and Robotics
(9) Fire Technology & Safety
(10) Food Technology
(11) Weapon Engineering
(12) Petroleum Engineering

3

(1) Electrical Service
Technician

4

(1) Textile Design (Printing)

5

---

6

(1) Chemical Laboratory
Technician

7

---

(1) Wireman
(2) Electrician
(3) Mechanic Cum Operator Electronic
Communication System
(4) Electronics Mechanic
(5) Mechanic in Radio and Television
(6) Mechanic Consumer Electronics
(7) Industrial Electronics
(8) Electrician Power Plant
(9) Instrument Mechanic Power Plant
(10) Technician Medical Electronics
(11) Technician Mechatronics
(12) Technician Electronics System Design and
Repair
(13) Electrician Power Distribution
(14) Technician Power Electronic Systems
(15) Mechanic Electric Vehicle
(1) Textile Wet Processing Technician
(1) Spinning Technician
(2) Textile Mechatronics
(3) Weaving Technician
(4) Man Made Fiber Technology
(5) Man Made Yarn Processing Technology
(1) Maintenance Mechanic (Chemical Plant)
(2) Attendant Operator (Chemical Plant)
(3) Laboratory Assistant (Chemical Plant)
(4) Electro Platter
(1) Instrument Mechanic Chemical Plant
(2) Instrument Mechanic
(3) Instrument Mechanic Power Plant
(4) Technician Mechatronics

(1) Electrical Engineering
(2) Electronics and Communication
Engineering
(3) Power Electronics
(4) Automation and Robotics
(5) Communication and Computing
Networking
(6) TV and Sound Engineering
(7) Information and Communication
Technology

(1) Textile Design
(2) Textile Processing Technology
(3) Textile Chemistry
(1) Textile Manufacturing and Technology
(2) Textile Technology

(1) Chemical Engineering
(2) Petro Chemical Engineering
(3) Petroleum Engineering
(4) Petrochemical Technology
(1) Instrumentation and Control
Engineering
(2) Automation & Robotics

8

---

(1) Information Technology and Electronic System
Maintenance
(2) Mechanic Computer Hardware
(3) Information Technology

9

(1) Medical Radio Therapy
Technology (CMRT)

(1) Radiology Technician (Radio Diagnosis and
radiotherapy)
(2) Technician Medical Electronics

(1) Information Technology
(2) Computer Engineering
(3) Artificial Intelligence and Machine
Learning
(4) Cloud Computing and Big Data
(5) Communication and Computing
Networking
(6) Information and Communication
Technology
(7) Gaming and Animation
(1) Biomedical Engineering
(2) Bio Technology
(3) Biomedical Engineering (6 years)
Integrated

પ્રથમ વષર્ પ્રવેશ માટ� લાયક� સ�ટ��ફક�ટ કોસર્ અને તત્સમાન પાિત્રત �ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમોના નામ
Sr
No.
(1)
1

TEB Certificate Course
(2)

QUALIFYING EXAMINATION
ITI/IGTR Certificate Course
(3)

Corresponding Diploma Courses
(4)

(1) કોમ્પ્�ુટર એઇડ�ડ િસિવલ એન્ડ

(1) ડ્રાફટ્સમેન િસિવલ

(1) િસિવલ એન્�નીય�ર�ગ

આ�ક�ટ�ક્ચરલ ડ્રાફટ�ગ

(2) સવ�યર

(2) આ�ક�ટ�ક્ચરલ આિસસ્ટન્ટશીપ

(3) આ�ક�ટ�ક્ચરલ ડ્રાફટ્સમેન

(3) આ�ક�ટ�ક્ચર

(4) િસિવલ એન્�નીય�ર�ગ આિસસ્ટન્ટ

(4) એન્વાયરમેન્ટલ એન્�નીય�ર�ગ

(5) િસિવલ પ્લાિન�ગ એન્ડ ડ્રાફટ�ગ

2

(1) કોમ્પ્�ુટર એઇડ�ડ િમક�નીકલ

(1) ફ�ટર

(1) િમક� નીકલ એન્�નીય�ર�ગ

ડ્રાફટ�ગ

(2) ટનર્ર

(2) મેટલજ�

(3) મશીનીસ્ટ

(3) ફ�બ્રીક� શન ટ�કનોલો�

(4) ર� ફ્ર�જર� ટર એન્ડ એર કન્ડ�શન�ગ િમક�નીક

(4) પ્લા�સ્ટક એન્�નીય�ર�ગ
(5) ઓટોમોબાઇલ એન્�નીય�ર�ગ

(4) એડવાન્સ ઓટોમોબાઈલ

(5) ડ્રાફટ્સમેન િમક�નીકલ
(6) મશીનીસ્ટ ગ્રાઇન્ડર

(6) મેકાટ્રોનીક્સ

ઈજનેર�

(7) �ુ લ એન્ડ ડાઈ મેકર (ડાઈ એન્ડ મોલ્ડ)

(7) એરક્રાફ્ટ મેન્ટ� નન્સ એન્�નીય�ર�ગ

(8) �ુ લ એન્ડ ડાઈ મેકર (પ્રેસ �ુ લ્સ, �ગ્સ એન્ડ ફ�ક્સચર)

(8) ઓટોમેશન એન્ડ રોબોટ�ક્સ

(9) �લફ્ટ િમક� નીક

(9) ફાયર ટ� કનોલો� એન્ડ સેફટ�

(10) મશીનીસ્ટ - �ુ લ �મ

(10) �ડ ટ� કનોલો�

(11) મશીન - �ુ લ �મ

(11) વેપન એન્�નીય�ર�ગ

(12) �ુ લ ટ�કનોલો�

(12) પેટ્રો�લયમ એન્�નીય�ર�ગ

(2) પ્રોડ્ક્શન અને મેઇન્ટ� નન્સ
ટ�કનીશીયન

(3) પ્રેસ �ુ લ અને ડાય મેક�ગ

(13) િમક�નીક મોટર વ્હ�કલ
(14) જનરલ િમક�નીક
(15) િમક� નીક મશીન �ુ લ મેઇન્ટ� નન્સ
(16) મર�ન ફ�ટર
(17) ટ� કનીશીયન મેકાટ્રોિનક્સ
(18) એડવાન્સ CNC મશીિન�ગ ટ�કનીશીયન
(19) એરોનો�ટકલ સ્ટ્રક્ચર અને ઇ�ક્વપમેન્ટ �ફટર

(20) � ૂળ� ૂત �ડઝાઇનર અને વચ્�ુઅ
ર્ લ વે�રફાયર (િમક�િનકલ)
(21) સેન્ટ્રલ એર-ક�ન્ડશન પ્લાન્ટ િમક� િનક
(22) િમક� નીક એ�ગ્રકલ્ચરલ મશીનર�
(23) િમક� નીક માઈન�ગ મશીનર�
(24) િમક� નીક ઇલેક્ટ્ર�ક વ્હ�કલ
(25) ઓપર� ટર એડવાન્સ મશીન �ુ લ
(26) સ્પીન�ગ ટ�કનીશીયન

3

(1) ઇલેક્ટ્ર�કલ સિવ�સ ટ� કનીશીયન

(1) વાયરમેન

(1) ઇલેક્ટ્ર�કલ એન્�નીય�ર�ગ

(2) ઇલેક્ટ્ર�શીયન

(2) ઈલેક્ટ્રોિનકસ એન્ડ કમ્�ુિનક�શન એન્�નીય�ર�ગ

(3) િમક� નીક કમ ઓપર� ટર ઈલેક્ટ્રોિનક કમ્�ુિનક� શન િસસ્ટમ

(3) પાવર ઈલેક્ટ્રોિનકસ

(4) ઈલેક્ટ્રોિનક્સ િમક� નીક

(4) ઓટોમેશન એન્ડ રોબોટ�ક્સ

(5) િમક� નીક ઇન ર� ડ�યો એન્ડ ટ� લીિવઝન

(5) કોમ્�ુિનક� શન એન્ડ કોમ્પ્�ુટ�ગ નેટવ�ક�ગ

(6) િમક� નીક કન્મ્ઝ�ુમર ઈલેક્ટ્રોિનકસ

(6) ટ�વી એન્ડ સાઉન્ડ એન્�નીય�ર�ગ

(7) ઇન્ડસ્ટ્ર�યલ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ

(7) ઇન્ફોમ�શન એન્ડ કોમ્�ુિનક� શન ટ� કનોલો�

(8) ઇલેક્ટ્ર�શીયન પાવર પ્લાન્ટ
(9) ઇન્સ્�મેન્ટ િમક�નીક પાવર પ્લાન્ટ
(10) ટ� કનીશીયન મે�ડકલ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ
(11) ટ� કનીશીયન મેકાટ્રોિનક્સ
(12) ટ� કનીશીયન ઈલેક્ટ્રોિનક્સ િસસ્ટમ �ડઝાઇન એન્ડ ર�પેર
(13) ઇલેક્ટ્ર�શીયન પાવર �ડસ્ટ્ર�બ્�ુશન
(14) ટ� કનીશીયન પાવર ઈલેક્ટ્રોિનક િસસ્ટમ
(15) િમક� નીક ઇલે�ક્ટ્રક વ્હ�કલ

4

(1) ટ�ક્ષટાઇલ �ડઝાઇન (િપ્ર�ન્ટ�ગ)

(1) ટ�ક્ષટાઇલ વેટ પ્રોસેિસ�ગ ટ� કનીશીયન

(1) ટ�ક્ષટાઇલ �ડઝાઈન
(2) ટ�ક્ષટાઇલ પ્રોસેસ�ગ ટ� કનોલો�
(3) ટ�ક્ષટાઇલ ક� મેસ્ટ્ર�

5

---

(1) સ્પીન�ગ ટ�કનીશીયન

(1) ટ�ક્ષટાઇલ મેન્�ુફ�ક્ચર�ગ એન્ડ ટ�કનોલો�

(2) ટ�ક્ષટાઇલ મેકાટ્રોિનક્સ

(2) ટ�ક્ષટાઇલ ટ�કનોલો�

(3) િવિવ�ગ ટ� કનીશીયન
(4) મેન મેડ ફાઈબર ટ� કનોલો�
(5) મેન મેડ યાનર્ પ્રોસેિસ�ગ ટ�કનોલો�

6

7

(1) ક�િમકલ લેબોર� ટર� ટ�કનીશીયન

---

(1) મેઇન્ટ�નન્સ િમક�નીક (ક� િમકલ પ્લાન્ટ)

(1) ક�િમકલ એન્�નીય�ર�ગ

(2) એટ�ન્ડન્ટ ઓપર� ટર (ક�િમકલ પ્લાન્ટ)

(2) પેટ્રોક�િમકલ એન્�નીય�ર�ગ

(3) લેબોર� ટર� આિસસ્ટન્ટ (ક�િમકલ પ્લાન્ટ)

(3) પેટ્રો�લયમ એન્�નીય�ર�ગ

(4) ઇલેક્ટ્રો પ્લેટર

(4) પેટ્રોક�િમકલ ટ� કનોલો�

(1) ઇન્સ્�મેન્ટ િમક�નીક ક�િમકલ પ્લાન્ટ

(1) ઇન્સ્�મેન્ટ�શન એન્ડ કંટ્રોલ એન્�નીય�ર�ગ

(2) ઇન્સ્�મેન્ટ િમક�નીક

(2) ઓટોમેશન એન્ડ રોબોટ�ક્સ

(3) ઇન્સ્�મેન્ટ િમક�નીક પાવર પ્લાન્ટ
(4) ટ� કનીશીયન મેકાટ્રોિનક્સ

8

---

(1) ઇન્ફોમ�શન ટ� કનોલો� એન્ડ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ િસસ્ટમ

(1) ઇન્ફોમ�શન ટ� કનોલો�

મેઇન્ટ�નન્સ

(2) કોમ્પ્�ુટર એન્�નીય�ર�ગ

(2) િમક�નીક કોમ્પ્�ુટર હાડર્ વેર

(3) આ�ટ��ફિશયલ ઇન્ટ�લીજન્સ એન્ડ મશીન લન�ગ

(3) ઇન્ફોમ�શન ટ� કનોલો�

(4) ક્લાઉડ કોમ્પ્�ુટ�ગ એન્ડ બીગ ડ�ટા
(5) કોમ્�ુિનક� શન એન્ડ કોમ્પ્�ુટ�ગ નેટવ�ક�ગ
(6) ઇન્ફોમ�શન એન્ડ કોમ્�ુિનક� શન ટ� કનોલો�
(7) ગેમ�ગ એન્ડ એનીમેનશ

9

(1) Medical Radio Therapy
Technology (CMRT)

(1) ર� �ડયોલો� ટ�કનીશીયન (ર� �ડયો ડાયગ્નોસીસ એન્ડ

(1) બાયોમેડ�કલ એન્�નીય�ર�ગ

ર� ડ�યોથેરાપી)

(2) બાયોટ� કનોલો�

(2) ટ�કનીશીયન મે�ડકલ ઈલેક્ટ્રોિનક્સ

(3) બાયોમેડ�કલ એન્�નીય�ર�ગ (6 years)

Integrated

