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આઇ.ટી.આઇ./ટેકનિકલ પરીક્ષા બોર્ડ /ઇન્ર્ોજર્ડિ ટુલ રુમ્સ ર્ાન્ય સટીફિકે ટ હોલ્ર્સડિે
ફર્પ્લોર્ા ઇજિેરી અભ્યાસક્રર્િા બીજા વર્ડ (ત્રીજા સેર્ેસ્ટર) ર્ાાં પ્રવેશ વર્ડ :Z_Z!-ZZ
ડિપ્લોમા ઈજનેરીિા નવનવધ અભ્યાસક્રર્ોર્ાાં બીજા વર્ડ (ત્રીજા સેર્ેસ્ટર)ર્ાાં સીધા પ્રવેશ ર્ાટે, ધો.૧૦ +NCVT અથવા GCVT
અથવા TEB અથવા IGTR ધ્વારા ર્ાન્ય બે વર્ડિો સટીફિકે ટ અભ્યાસક્રર્ તેર્જ ર્ાધ્યનર્ક શાળાાંત પરીક્ષા (ધો.૧૦) ગણિત,
નવજ્ઞાિ અિે અંગ્રેજી નવર્ય સાથે ઉનિિડ કરે લ હોય તેવા પ્રવેશ ઈચ્છુક ઉર્ેદવારો ર્ાટે, સરકારશ્રી દ્વારા હાલિી િોવેલ કોરોિા
વાયરસ (COVID-19) િી વૈનિક ર્હાર્ારીિે ધ્યાિે લઇ તેિા સાંક્રર્િિે અટકાવવા ર્ાટે તેર્જ રાજ્ય સરકારિી ર્ાગડદશડિ
સ ૂચિાઓિો ચ ૂસ્તપિે અર્લ થાય તે હેત ુ થી રાજય સરકારિી સરકારી, અનુદાનિત તથા સ્વનિર્ડર ફર્પ્લોર્ા ઈજિેરી સાંસ્થાઓ
ખાતે ઉપલબ્ધ બેઠકો ર્ાટે પ્રવેશ વર્ડ : ર૦ર1 ર્ાાં પિ ગતવર્ડિી જેર્ જ વેબ બેઝર્ ઓિલાઈિ પ્રવેશ પ્રફક્રયા કરવાનુ િક્કી
કરે લ છે .પ્રવેશવાાંચ્છુક ઉર્ેદવારોએ ઓિલાઇિ રજીસ્રેશિ કરાવવાનુ રહેશે.
(1) સનર્નતિી વેબસાઈટ ઉપર મુકવાર્ાાં આવેલ એપેન્ર્ીક્ષ -૧(પફરનશષ્ટ-૧) ર્ાાં દશાડવેલ આઈ.ટી.આઈ./ ટીઈબી /
આઈજીટીઆરિો બે વર્ડિો પ્રર્ાિપત્ર અભ્યાસક્રર્ પાસ કરે લ ઉર્ેદવારો જ તત્સર્ાિ ફર્પ્લોર્ા અભ્યાસક્રર્ર્ાાં પ્રવેશ ર્ાટે
અરજી કરી શકશે.

(2) ઓિલાઇિ રજીસ્રેશિ www.gujdiploma.nic.in િી વેબસાઇટ પર તારીખ 01/07/2021 થી 15/07/2021 સુધીર્ાાં
કરવાનુ રહેશે.
(3) ઓિલાઇિ રજીસ્રેશિ ર્ાટે ઉર્ેદવારો ઇન્ટરિેટ સુનવધાવાળા ર્ોબાઇલ/કોમ્પ્યુટર/લેપટોપ/ટેબલેટ દ્વારા રજીસ્રેશિિી
પ્રફક્રયા કરી શકશે. રજીસ્રેશિિી પ્રફક્રયાિી સરળ સર્જૂતી ર્ાટે www.acpdc.co.in અને www.gujdiploma.nic.in પર ઇર્ાફહતી પુસ્સ્તકા અિે નવફર્ઓ લીંક ઉપલબ્ધ છે .

(4) રજીસ્રેશિ પ્રફક્રયા પ ૂિડ કરવા ર્ાટે www.gujdiploma.nic.inપર સાંપ ૂિડ નવગત ર્રી, જરૂરી દસ્તાવેજો ઉપલોર્ કરી
રજીસ્રેશિ િી પેટે 200 રૂ. ઓિલાઇિ પેર્ેન્ટ કરવાિા રહેશે. આ અંગેિી કોઇપિ મુશ્કેલી ર્ાટે પ્રવેશ સનર્નતિી હેલ્પ લાઇન
નંબર 079- 26566000 (247) પર આપ સાંપકડ કરી શકો છો. ઉર્ેદવાર સનર્નતિી વેબસાઇટ પર ર્રે લ રજીસ્રેશિ િોર્ડ
ર્ાઉિલોર્ કરી શકશે.

(5) ઓિલાઇિ પ્રવેશિી લગતી તર્ાર્ ર્ાફહતી જેવીકે સરકારી/અનુદાનિત/સ્વનિર્ડર સાંસ્થાઓિી યાદી, ઉપલબ્ધ બેઠકો,
પ્રવેશ લાયકાત, પ્રવેશિા નિયર્ો, ગતવર્ડિા જે તે સાંસ્થાિી જે તે શાખાર્ાાં અંનતર્ પ્રવેશિા ર્ાકડ /ર્ેરીટ િાંબરિી યાદી,
રજીસ્રેશિ પ્રફક્રયાિી સર્જૂતી વગેરે ર્ાફહતી ઉપરોક્ત વેબસાઇટ પર મુકવાર્ાાં આવેલ છે . જે ર્ાઉિલોર્ કરીિે િોર્ડ ર્રતા
પહેલા વાાંચી લેવાિી રહેશે.

(6) સનર્નતિી વેબસાઇટ તથા ઇ-બુકલેટ ર્ાાં દશાડવવાર્ાાં આવેલ KEY Dates (પ્રવેશ કાયડક્રર્ સારિી) પ્રર્ાિે આગળિી
ઓિલાઇિ પ્રવેશ કાયડવાહી હાથ ધરવાર્ાાં આવશે.જેિી ઉર્ેદવારોએ િોધ લેવી.

(7) ઉર્ેદવારોએ ર્રે લ ઓિલાઇિ રજીસ્રેશિ િોર્ડિા સનર્નત દ્વારા કરવાર્ાાં આવતા વેરીફિકેશિ દરમ્યાિ જો કોઇ નવસાંગતતા
જિાશે તો કવેરી જિરે ટ થશે અિે જે તે ઉર્ેદવાર િે આ બાબતિી જાિ તેઓિા રજીસ્રર્ડ ઇર્ેઇલ અિે ર્ોબાઇલ પર
કરવાર્ાાં આવશે અિે તેિી પ ૂતડતા ર્ાટે ઉર્ેદવારે તેર્િી કવેરી મુજબિા દસ્તાવેજ અપલોર્ કરવાિા રહેશે જેથી ઉર્ેદવારે
સર્યાાંતરે પાત્રતા ર્ાટે www.gujdiploma.nic.inપર પોતાિા login-ID ર્ાાં જોતા રહેવ ુ ફહતાવહ છે .
આ જાહેરાત ર્ાત્ર ડિપ્લોમા ઈજનેરીના વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાં બીજા િર્ષ (ત્રીજા સેમેસ્ટર)માં સીધા પ્રિેશ માટે (C to D) જ છે .

ર્ેમ્બર સેક્રેટરી

Official Website: www.acpdc.co.in/www.gujdiploma.nic.in
હેલ્પ લાઇન નંબર 079- 26566000 (247)

તા.01/07/2021

