એડિમશન કિમિટ ફોર ોફે શનલ િડ લોમા કો
કોિસસ
સ
બીજો માળ, એસીપીસી બી ડીંગ, એલડી કોલેજ કે પસ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ફોન: ૦૭૯- ૨૬૩૦૫૫૧૬

ધો. ૧૦ પછીના ડ લોમા ઇજનેરી અ યાસ મોમાં ઓનલાઇન વેશ વષ :૨૦૨૨-૨૩
૨૩
ધો.૧૦ પછીના ડ લોમા ઈજનેરીના િવિવધ અ યાસ મોમાં થમવષમાં વેશ માટે પા તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે રા ય સરકાર ી વારા ગત વષની જે મ
ગુજરાત રા યની સરકારી, અનુદાિનત તથા વિનભર સં થાઓની સરકારી બેઠકો તથા વિનભર સં થાઓની વે છાએ સુ ત કરેલ હોય તેવી સંચાલક મંડળની
બેઠકો માટે વેશ વષ: ૨૦૨૨ -૨3 માટે પણ વેબ બેઝડ ઓનલાઇન વેશ કયા કરવાનું ન કી કરેલ છે . વેશવાં છુ ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન વેશ ફોમ
ભરવાનુ રહેશ.ે ઉમેદવારે કોઇપણ Document બ આપવા કે ચકાસણી કરાવવા જવાની જ ર નથી વેશ માટેની સંપણ
ૂ
યા સંપણ
ૂ પણે ઓનલાઇન છે .
/૦૭/૨૦૨૨ સુધીમાં
(૧) ઓનલાઇન ર
શ
ે ન https://gujdiploma.admissions.nic.in ની વેબસાઇટ પર તારીખ ૧૬/૦૬/૨૦૨૨ થી ૦૭/
કરવાનુ રહેશ.ે
(૨) ઓનલાઇન ર
ેશન માટે ઉમેદવારો ઇ ટરનેટ સુિવધાવાળા મોબાઇલ
મોબાઇલ/કો યુટર/લેપટોપ/ટેટેબલેટ વારા ર
શ
ે નની
યા કરી શકશે. ર
શ
ે નની
યાની સરળ સમજૂ તી માટે www.acpdc.co.in પર િવિવધ માિહતી, અ ય માગદ શકા અને િવ ડઓ લ ક ઉપલ ધ છે જે અવ ય જોવી.
જોવી
(૩) ર
શ
ે ન
યા પૂણ કરવા માટે https://gujdiploma.admissions.nic.in પર સંપણ
ૂ િવગત ભરી, જ રી દ તાવેજો અપલોડ
અ
કરી ર
શ
ે ન
ફી પેટે .૨૦૦/- (Nonrefundable)નું પેમે ટ ઓનલાઇન કરવાનુ રહેશ.ે આ અંગન
ે ી કોઇપણ મુ કેલી માટે વેશ સિમિતની હે પ લાઇન નંબર
૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦ (૨૪૭) પર આપ સંપક કરી શકો છો.
છો ઉમેદવાર સિમિતની વેબસાઇટ પર ભરેલ ર
ેશન ફોમ ડાઉનલોડ કરી શકશે.
(૪) લાગુ પડતા ક સામાં સિમિત વારા િનયમાનુસાર ટોકન યુશન ફી ની રકમ પરત ચૂકવી શકાય તે માટે વેશવાં છુ ઉમેદવારોએ પોતાના બક એકાઉ ટ/
ટ
જોઇ ટ એકાઉ ટ અંગન
ે ી બકની માિહતી ર
શ
ે ન દર યાન ભરવી િહતાવહ છે .
(૫) ડ લોમા વેશ
યામાં ભાગ લેનાર દરેક સં થાઓ/કોલે
થાઓ
જો ખાતે Cyber Space-Centre (સવારે ૧૧:૦૦ થી સાંજે ૦૫:૦૦
૦૦ કલાક, હેર ર ના
દવસો િસવાય) કાયરત રહેશે (જે ની યાદી www.acpdc.co.in પર ઉપલ ધ છે .) COVID-19ને લગતી સરકાર ી ની વતમાન માગદશક
સૂચનાઓનો ચૂ ત પણે અમલ થાય તે મુજબ ઉમેદવાર Cyber Space-Centre ખાતેથી ઓનલાઇન ર
શ
ે ન કરાવી શકશે.
(૬) વેશ યો યતા: (અ) ગિણત/ બેિઝક ગિણત/ ટા ડડ ગિણત,િવ
ગિણત
ાન અને અં ે િવષય સાથે ઉિ ણ કરેલ મા યિમક શાળાંત માણપ પ ર ા (ધો.૧૦)
અથવા તેને સમક પ ર ા ઉિ ણ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારો અથવા (બ) ધો.૧૦ +NCVT અથવા GCVT અથવા TEB અથવા IGTR વારા મા ય
બેવષનો સટ ફકેટ અ યાસ મ અથવા (ક) ધો.૮ + બે અથવા વધુ વષનો NCVT અથવા GCVT વારા મા ય સટ ફકેટ અ યાસ મ તેમજ ઉમેદવારે
ધો.૧૦ ની પ ર ા ગુજરાત સેક ડરી અને હાયર સેક ડરી બોડમાંથી અથવા ઓપન કૂલ ગ માંથી અથવા તેની સમક પ ર ા ગિણત/
ગિણત બેિઝક ગિણત/
ટા ડડ ગિણત, િવ ાન, અં ે અને ગુજરાતી િવષય સાથે ઉિ ણ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારો.
ખાસ ન ધ:- લાયકી પરી ા તરીકે TEB/ITI/IGTR પેટનના સમાિવ અ યાસ મો અને વેશ માટે ત સમાન ડ લોમા અ યાસ મ અંગન
ે ી િવગત
www.acpdc.co.in પર મુકવામાં આવેલ છે . જે ને
ને યાને રાખીનેજ ઉમેદવારોએ ર
શ
ે ન કરવા જણાવવામાં આવે છે .
(૭) ઓનલાઇન વેશને લગતી તમામ માિહતી જે વી કે સરકારી
સરકારી/અનુદાિનત/ વિનભર સં થાઓની યાદી, ઉપલ ધ બેઠકો, વેશના િનયમો,
િનયમો ગતવષના જે તે
સં થાની જે તે શાખામાં અંિતમ વેશના માક/મે
મેરીટ નંબરની યાદી
યાદી, ર
શ
ે ન
યાની સમજૂ તી વગેરે માિહતી ઉપરો ત વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ
છે . ફોમ ભરતા પહેલા તેનો અ યાસ કરી લેવો િહતાવહ રહેશ.ે
(૮) સિમિતની વેબસાઇટ તથા ઇ-બુ
બુકલેટ માં દશાવવામાં આવેલ KEY Dates ( વેશ કાય મ સમયસારણી) માણે આગળની
ની ઓનલાઇન વેશ કાયવાહી
હાથ ધરવામાં આવશે. જે ની ઉમેદવારોએ નોધ લેવી.
(૯) ઉમેદવારોએ ભરેલ ઓનલાઇન ર
ેશન ફોમના
ના સિમિત વારા કરવામાં આવતા વેરી ફકેશન દર યાન જો કોઇ િવસંગતતા જણાશે તો કવેરી જનરેટ થશે
અને જે તે ઉમેદવાર ને આ બાબતની ણ તેઓના ર
ડ ઇમેઇલ અને મોબાઇલ પર કરવામાં આવશે અને તેની પૂતતા માટે ઉમેદવારે તેમની કવેરી
મુજબના દ તાવેજ અપલોડ કરવાના રહેશે જે થી ઉમેદવારે સમયાંતરે જ રી ઉમેદવારની પા તા માટે https://gujdiploma.admissions.nic.in
પર પોતાના login-ID માં જોતા રહેવુ િહતાવહ છે . COVID-19ને લગતી સરકાર ી ની વતમાન માગદશક સૂચનાઓનો ચૂ ત પણે અમલ થાય તે
મુજબ ઉમેદવાર તેમની કવેરી મુજબના દ તાવેજ અપલોડ કરવા Cyber Space-Centre ની મુલાકાત પણ લઈ શકશે.
તા. ૧૫/૦૬/૨૦૨૨
Help Line
Line: 079-26566000 (24x7)

Our Official Websites:
(1) www.acpdc.co.in (For
For Information
Information)
(2) https://gujdiploma.admissions.nic.in (For Registration)
માક: સંમાિન/અમદ/

2022

www.acpdc.co.in
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