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ધો.૧૦ પછીના ડિપ્લોમા ઈજનેરીના વિવિધ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રથમિર્ષમાાં પ્રિેશ િાાંચ્છુક ઉમેદિારો માટે સરકારશ્રી દ્વારા ગજુરાત રાજ્યની 
સરકારી, અનદુાવનત તથા સ્િવનર્ષર સાંસ્થાઓની સરકારી બેઠકો તથા સ્િવનર્ષર સાંસ્થાઓની સ્િેચ્છછાએ સપુ્રત કરેલ હોય તેિી સાંચાલક માંડળની 
બેઠકો માટે આ િરે્ પણ ગયા િર્ષની જેમ જ સપંરૂ્ણપરે્ ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રડિયા કરિાનુાં નક્કી કરેલ છે . હાલની નોિેલ કોરોના િાયરસ 

(COVID-19) ની િૈવિક મહામારીને ધ્યાને લઇ તેના સાંક્રમણને અટકાિિા માટે તેમજ રાજ્ય સરકારની માગષદશષન સચૂનાઓનો ચસૂ્તપણે અમલ 

થાય તે હતે ુ થી પ્રિેશિાાંચ્છુક ઉમેદિારોએ ઓનલાઇન રજીસ્રેશન કરિાન ુ રહશેે . ઉમેદિારે કોઇપણ Document રૂબરૂ આપિા કે ચકાસણી 
કરાિિા જિાની જરૂર નથી પ્રિેશ માટેની સાંપણૂષ પ્રક્રક્રયા સાંપણૂષપણે ઓનલાઇન છે.  
(1)  ઓનલાઇન રજીસ્રેશન www.gujdiploma.nic.in ની િેબસાઇટ પર તારીખ 17/06/2021 થી 15/07/2021 સધુીમાાં કરિાન ુ રહશેે.  
(2) ઓનલાઇન રજીસ્રેશન માટે ઉમેદિારો ઇન્ટરનેટ સવુિધાિાળા મોબાઇલ/કોમ્પ્યટુર/લેપટોપ/ટેબલેટ દ્વારા રજીસ્રેશનની પ્રક્રક્રયા કરી શકશે .

રજીસ્રેશનની પ્રક્રક્રયાની સરળ સમજૂતી માટે www.acpdc.co.in પર વિવિધ માક્રહતી ,અન્ય માગષદવશિકા  અને વિક્રડઓ લીંક ઉપલબ્ધ છે જે અિશ્ય 

જોિી.  
(3) રજીસ્રેશન પ્રક્રક્રયા કરિા માટે www.gujdiploma.nic.inપર સાંપણૂષ વિગત ર્રી, જરૂરી દસ્તાિેજો અપલોડકરી રજીસ્રેશન ફી પેટે રૂ.200/-
(Non refundable) ઓનલાઇન પેમેન્ટ થી જ કરિાન ુ રહશેે .આ અંગેની કોઇપણ મશુ્કેલી માટે પ્રિેશ સવમવતની હલે્પ લાઇન નબંર 079-
26566000 (24x7) પર આપ સાંપકષ  કરી શકો છો.  
(4) ક્રડ્લોમા પ્રિેશ પ્રક્રક્રયામાાં ર્ાગ લેનાર દરેક સાંસ્થાઓ (જેની યાદી www.acpdc.co.in પર ઉપલ્બધ છે.) ખાતે Cyber Space-Center 

(સિારે 11:00 થી 05:00 કલાક, જાહરે રજાના ક્રદિસો વસિાય) કાયષરત રહશેે. હાલની COVID-19 ની પક્રરસ્સ્થતીને ધ્યાને લઇ જરૂરી Social 
Distance અને સરકારશ્રી ની પ્રિતષમાન માગષદશષક સચૂનાઓનો ચસૂ્ત પણે અમલ થાય તે મજુબ જરૂર જણાય તો જ ઉમેદિાર  Cyber Space-

Center ખાતેથી ઓનલાઇન રજીસ્રેશન કરાિી શકશે.  
(5) રજીસ્રેશનની આગળની પ્રક્રક્રયા અંગેની િધ ુમાક્રહતી સવમવતની અવધકૃત િેબસાઇટ અને અગ્રગણ્ય સમાચારપત્રો માાં સમયાાંતરે ઉપલ્બ્ધ 

કરાિિામાાં આિશે. ઉમેદિારોએ સવમવતની અવધકૃત િેબસાઇટ  વનયવમત મલુાકાત લઇ અદ્યતન માક્રહતી જોતા રહિેા આથી જણાિિામાાં આિે છે .

   

ખાસ નોંધ -:TEB/ITI/IGTR પેટનણના િયા અભ્યાસક્રમોને ક્યા તત્સમાન ડિપ્લોમા ં અભ્યાસક્રમમા ં પ્રવેશ મળવા પાત્ર છે તેની વવગત 

www.acpdc.co.in પર મિુવામા ંઆવેલ છે .જેને ધ્યાને રાખીને જ ઉમેદવારોએ રજીસ્ટ્રેશન િરવા જર્ાવવામા ંઆવે છે.        

તા. 17/06/2021                       * Official Website: www.acpdc.co.in (only)  હલે્પ લાઇન નબંર 079-26566000(24x7)             મમે્પબર સકેે્રટરી 
 

 

 

 

 


