ADMISSION PROCESS
Online Admission Process
carried out by ACPDC
consists of three phases:

ACPDC દ્વારા ઓનલાઇન પ્રવેશ

1.Advertisement of admission process and
Online
Registration
on
www.gujdiploma.nic.in

૧.પ્રવેશ કાયયિમની જાહેરાત તથા www.gujdiploma.nic.in

પ્રક્રિયા ત્રણ તબક્કા માાં વહેંચાયેલ
છે :

પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન

2.Preparation and declaration of merit & ૨. મેરીટ લલસ્ટ્ટની તૈયારી અને પ્રસિદ્ધિ તથા ઓનલાઇન
Online Choice filling
ચોઈિ ક્રિલીંગ.
3.Admission allotment & confirmation
For entire admission process candidates are
advised to visit following websites regularly
(at least once a day) updating themselves for
latest announcements and activities.

૩.પ્રવેશની િાળવણી, લાગુ પડતી ટોકન પ્રવેશ િી ભરીને
પ્રવેશ સુસનસિત કરવો.

િમગ્ર પ્રવેશ કાયયવાહી દરસમયાન અગત્યની જાહેરાત તથા

સ ૂચનાઓ માટે સવધ્યાથીઓને પ્રવેશ િસમસતની વેબિાઇટ

રોજબરોજ િમયાાંતરે જોવાની િલાહ આપવામાાં આવે છે .
આ માટે િસમસતની વેબિાઇટ અને તેની કાયયવાહી નીચે
મુજબ છે .

www.acpdc.co.in
•
•
•
•

All types of announcements
List of Institutes and their courses
Cyber space Center
Cut-off marks, Combined merit list
and allotment result analysis)

•
•

દરે ક પ્રકારની જાહેરાતો

િાંસ્ટ્થાઓ તથા તેમાાં ઉપલબ્ધ અભ્યાિિમોની

યાદી તથા ગત વર્યની પ્રવેશ અંગેની માક્રહતી
•

િાઇબર સ્ટ્પિ
ે િેન્ટર

•

કટ ઓિ માકય િ, મેરીટ લલસ્ટ્ટની યાદી તથા પ્રવેશ
િાળવણીનુાં એનાલલિીિ

www.gujdiploma.nic.in
•
•
•

Online registration
Choice filling
Result of allotment of seat and
confirmation

1. Registration Process

•

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન પ્રોિેિ

•

ઓનલાઇન ચોઈિ ક્રિલીંગ

•

પ્રવેશની િાળવણી, લાગુ પડતી ટોકન િી ભયાય
બાદ પ્રવેશ સુસનસિત કરવો.

૧. ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન પ્રોિેિ

1. Admission Advertisement in leading
newspapers.

૧. અગ્રણી દૈ સનક વતયમાન પત્રોમાાં પ્રવેશ અંગેની

2. Online Registration on
www.gujdiploma.nic.in

૨. www.gujdiploma.nic.in પર ઓનલાઇન
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જાહેરાત.

રજીસ્ટ્રેશન.
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3. Online Filling of Registration Form.

૩. ઓનલાઇન િોમય ભરવુ.ાં

4. Uploading the required documents.

૪.રજીસ્ટ્રેશન દરસમયાન િાંબસાં ધત દસ્ટ્તાવેજો અપલોડ
કરવા.

5. Online Payment of Registration Fees
(Rs.200).

૫. ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન િી (રૂ.200) ભરવી.

6. Confirmation of Registration.

૬. રજીસ્ટ્રેશન કન્િમય કરવુ.ાં

2. Merit Declaration, Choice
Filling and Admission
Confirmation

૨.ઓન લાઇન ચોઇિ ક્રિલીંગ અને
એડસમશન ની િાળવણી

1. After registration process, ACPDC will
declare merit list of all eligible candidates.
Candidate needs to verify merit number
and category as mentioned in registration
details.

૧. એિીપીડીિી તમામ પાત્રતા ધરાવતા

2. After merit declaration, choice filling will
be initiated online. Candidate is advised to
fill maximum number of choices available
to ensure admission.

૨.મેરીટ જાહેર થતાાં ઉમેદવાર ઓનલાઇન ચોઈિ

ઉમેદવારોની મેરીટ યાદી જાહેર કરશે. ઉમેદવારો

પોતાના રજીસ્ટ્રેશન ડીટેઈલ માાં ઓનલાઇન મેરીટ
નાંબર જોઈ શકશે.

ભરી શકશે. પ્રવેશ સુસનસિત કરવા માટે ઉપલબ્ધ
મહત્તમ િાંખ્યાની પિાંદગીઓ ભરવાની િલાહ
આપવામાાં આવે છે .

3. First round of choice filling will be Mock
round, based on analysis given candidate
should modify their choices or add more
choices if not able to secure admission in
actual round.

૩. પિાંદગી ભરવાનો પ્રથમ રાઉન્ડ મોક રાઉન્ડ હશે.

4. After choice filling for actual round,
ACPDC will allot admission on basis of
merit and choices given by candidate.

૪.પ્રથમ રાઉન્ડ માટે પિાંદગી ભયાય પછી

5. If candidate wishes to confirm
admission, he needs to pay token fee
through online payment.

૫. જો ઉમેદવાર પ્રવેશને કાયમ કરવા માાંગતા હોય

6. It is mandatory to get admission slip on
line after paying token fee to confirm the
admission allotted.

૬. પ્રવેશ િાળવવામાાં આવે તે માટે ટોકન િી ભયાય
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મોક રાઉન્ડના સવશ્લેર્ણના આધારે, ઉમેદવાર પ્રથમ
રાઉન્ડમાાં પિાંદગીઓને ઉમેરી કે સુધારી શકે છે .

એિીપીડીિી ઉમેદવારના મેરીટ અને પિાંદગીઓના
આધારે પ્રવેશ િાળવશે.

તો ઉમેદવારે ઓનલાઇન ટોકન િી ભરવાની રહેશે.

બાદ ઓનલાઇન પ્રવેશ રજીસ્ટ્રેશન સ્ટ્લીપ મેળવવી
િરજજયાત છે .
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