
 

 

 

સમિમિના સરં્પક િાટેની િાહિિી 

સરનામ  ં:-  એડમિશન કમિહટ ફોર પ્રોફેશનલ હડપ્લોિા કોર્ષીસ (એ.સી.ર્ી.ડી.સી.), (ગ જરાિ રાજ્ય) 
એ. સી. ર્ી. સી. બિલ્ડીંગ, િીજો િાળ, એલ. ડી. કોલેજ ઓફ એન્જીમનયરીંગ કેમ્ર્સ,  
અિદાવાદ- 380015.  

ફોન ન.ં : ૦૭૯-૨૬૩૦૫૫૧૬  ફેક્સ ન.ં:  ૦૭૯-૨૬૩૦૦૧૩૧.  
 

સમિમિનો દરરોજ ૨૪ કલાક કાયપરિ િલે્ર્લાઇન નિંર :- ૦૭૯-૨૬૫૬૬૦૦૦ 

 

વેબ સાઇટ ઉપલબ્ધ માહિતી/ઉપયોગિતા 

www.acpdc.co.in 

 પ્રવેશ ને લિતી જાિરેાત, સસં્થાઓ અને તેમા ંઉપલબ્ધ બેઠકો 
ની યાદી 

 િતવર્ષ ના Cutoff માકષસ ની યાદી 
 મેરીટ લીસ્ટ 

 નનયત કરેલ િલે્પ સેન્ટર ની યાદી 
 ઓનલાઇન રજીસ્રેશન અંિનેી દષ શ્ય શ્રાવ્ય માહિતી તથા નવનવધ 

જરૂરી તબક્કા ની માહિતી 

www.gujdiploma.nic.in 

 

1st Year  Diploma 

Admission 

 

C to D Admission 

 ઓન-લાઇન રજીસ્રેશન 

 મેરીટ નબંર અંિેની માહિતી 
 ઓન-લાઇન ચોઇસ હિલીંિ 

 પ્રવેશની િાળવણી જોવી, લાગ ુપડતી 
ટોકન િી ભરવી, પ્રવેશ કાયમ કરવો. 

www.knowyourcollege.in  સસં્થાઓની માહિતી 

www.mysy.guj.nic.in  મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના ની માહિતી અને 
રજીસ્રેશન કરવા  

www.frctech.ac.in  ટેકનનકલ સસં્થાઓન ુિીન ુમાળખ ુઅને માહિતી  

 

 

 

 



 

 

હડપ્લોિા ઇજનેરી િા ંપ્રવેશ િેળવવા િાટે ની લાયકાિ 

(અ)  પ્રથિ વર્ષપ મા ંપ્રવેશ માટે 

 ધોરણ -૧૦  અથવા િેને સિકક્ષ ર્રીક્ષા ગબણિ, મવજ્ઞાન અને અંગે્રી મવર્ષય સાથે 

ઉિેદવારે ન્જયનૂિિ ૩૫%  ગ ણ સાથે ઉત્તીણપ કરેલ િોવી િોવી જોઇએ. 

 હડપ્લોિા ઇજનેરી િા ંસટીફીકેટ િોલ્ડર િાટે  પ્રવેશ   ની લાયકાિ 

ઉમેદવારે ધોરણ -૧૦ ની પરીક્ષા  િગણત, નવજ્ઞાન અને અંગે્રજી નવર્ય સાથે ઉત્તીણષ કરેલ િોઇ ત્થા 

NCVT અથવા GCVT અથવા IGTR દ્વારા માન્ય બે વર્ષનો સહટિહિકેટ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ િોય.  

અથવા 

ઉમેદવારે ધોરણ -૧૦ ની પરીક્ષા  િગણત, નવજ્ઞાન અને અંગ્રેજી નવર્ય સાથે ઉત્તીણષ કરેલ િોઇ ત્થા 

TEB દ્વારા માન્ય બે વર્ષનો સહટિહિકેટ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ િોય. 

અથવા 

ઉમેદવારે ધો-૮ + બે અથવા વધ ુ વર્ષનો NCVT અથવા GCVT અથવા IGTR દ્વારા આયોજજત 

સહટિહિકેટ અભ્યાસક્રમ; જો ઉમેદવારે ધોરણ -10 ની પરીક્ષા ગજુરાત સેકન્ડરી અને િાયર  સેકન્ડરી 

બોડષ માથંી અથવા ઓપન સ્કલૂીંિમાથંી  (1) િગણત, (2) નવજ્ઞાન (3) ગજુરાતી અને (4) અંગ્રેજી 

સાથે ઉત્તીણષ કરેલ િોય 

(બ) િીજા વર્ષપ/ ત્રીજા સેિેસ્ટર  (C TO D) પ્રવેશ િાટે  

ઉમેદવારે ધોરણ -૧૦ ની પરીક્ષા  િગણત, નવજ્ઞાન અને અંગે્રજી નવર્ય સાથે ઉત્તીણષ કરેલ િોઇ ત્થા 

NCVT અથવા GCVT અથવા IGTR દ્વારા માન્ય બે વર્ષનો સહટિહિકેટ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ િોય.  

અથવા 

ઉમેદવારે ધોરણ -૧૦ ની પરીક્ષા  િગણત, નવજ્ઞાન અને અંગે્રજી નવર્ય સાથે ઉત્તીણષ કરેલ િોઇ ત્થા 

TEB દ્વારા માન્ય બે વર્ષનો સહટિહિકેટ અભ્યાસક્રમ પાસ કરેલ િોય. 

 

 



 

 

હડપ્લોિા ઇજનેરી િા ંઉર્લ્્ધ મવદ્યાશાખાઓ અને િેઠકોની યાદી 

ક્રિ 
હડપ્લોિા ઇજનેરી મવદ્યાશાખા ના 

નાિ 

અંદાીિ 
ક લ 
િેઠકો 

ક્રિ હડપ્લોિા ઇજનેરી મવદ્યાશાખા ના નાિ 
અંદાીિ 
ક લ િેઠકો 

૧ એરોનોહટક્લ એન્જી. 68 ૨૩ મેટલષજી 109 
૨ આહકિટેક્ચર 202 ૨૪ માઇનીંિ એન્જી 38 
૩ આહકિટેક્ચર આસીસ્ટન્ટશીપ 461 ૨૫ પેરોકેનમકલ એન્જી 191 
૪ ઓટોમોબાઈલ એન્ જી 3595 ૨૬ પાવર ઇલેક્રોનનક્સ 75 
૫ એગ્રીક્લ્ચર એન્જી. 135 ૨૭ પ્લાસ્સ્ટક એન્જી 210 
૬ બાયો-મેહડક્લ એન્ જી. 525 ૨૮ નપ્રન્ટીંિ ટેક્નોલોજી 75 
૭ સીએસીડીડીએમ 362 ૨૯ ટેક્સટાઇલ કેમેસ્રી 25 
૮ નસરાનમક ટેકનોલોજી 38 ૩૦ ટેક્સટાઇલ હડઝાઇન 75 
૯ નસનવલ એન્ જી 11732 ૩૧ ટેક્સટાઇલ મેન્યિેુક્ચરીંિ 112 
૧૦ કેનમકલ એન્જી 2341 ૩૨ ટેક્સટાઇલ પ્રોસેસીંિ 112 
૧૧ કોમ પ્ યટુર એન્ જી. 9905 ૩૩ ટેક્સટાઇલ ટેકનોલોજી 25 
૧૨ કોમપ્યટુર સાયન્સ એન્જીનનયહરિંિ 202 ૩૪ રાન્સપોટેશન એન્જીનનયહરિંિ 60 

૧૩ ઈલેકરીકલ એન્ જી 
10759 

૩૫ 
િોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરીંિ 
ટેકનોલોજી 

135 

૧૪ ઈલેકરોનનકસ એન્ ડ કોમયનુીકેશન 1276 ૩૬ આહકિટેકચરલ આસીસ્ટન્ટશીપ  135 

૧૫ ઇલેક્રોનનકસ 
60 

૩૭ 
કેનમકલ એન્જી. ગ્રીન ટેકનોલોજી એન્ડ 
સસ્ટેનેબીલીટી એન્જી.  

68 

૧૬ એન્વારમેન્ટ  એન્ જી. 109 ૩૮ ડેરી ટેકનોલોજી  67 

૧૭ િેગિકેશન ટેકનોલોજી 
38 

૩૯ 
નમકેનનકલ એન્જી. (સ્પશ્યલાઇઝેશન 
ઇન વેલ્ડીંિ)   

34 

૧૮ ઈન્ િોમેશન ટેકનોલોજી 3440 ૪૦ મેકારોનનક્સ એન્જી.  68 
૧૯ ઇન્સ્ુમેન્ટેશન એન્ડ કન્રોલ 442 ૪૧ પેરોકેમીકલ ટેકનોલોજી 45 

૨૦ 
ઈન્ િોમેશન, કોમયનુનકેશન એન્ડ 
ટેકનોલોજી 

134 ૪૨ પેરોલીયમ એન્જી.  67 

૨૧ નમકેનનકલ એન્ જી. 15246 ૪૩ પ્લાસ્ટીક એન્જી. (સેન્ડવીચ પેરન)    150 
૨૨ મેકારોનનક્સ 135    

સકંગલત હડપ્લોમા ડીગ્રી કોનસિસ (૬ વર્ષ ) 

૧ નસનવલએન્ જી 169 ૬ મેકરોનનક્સ 102 

૨ ઈલેકરીકલ એન્ જી 203 ૭ કોમપ્યટુર સાયન્સ એન્ડ એન્જી. 405 

૩ નમકેનનકલ એન્ જી 202 ૮ ઇન્િોમેશન ટેકનોલોજી   67 

૪ કોમ પ્ યટુર એન્ જી 135 ૯ પેરોકેમીકલ ટેકનોલોજી 68 
૫ ઓટોમોબાઈલ એન્ જી 67   

 
 

 



 

 

હડપ્લોિા ંઅભ્યાસ િેળવિા મવદ્યાથીઓ િાટે ની મવમવધ સિાય સિંમંધિ યોજનાઓ  

(અ) MYSY ( મ ખ્યિતં્રી ય વા સ્વાવલિંન યોજના) 

(1) રાજ્ય સરકાર દ્રારા ઉચ્ચ મશક્ષણના અભ્યાસક્ર્િોિાં અભ્યાસ કરિાં િિાિ વગોના િેજસ્વી અને 
જરૂરીયાિિદં યોગ્યિા પ્રાપ્િ મવદ્યાથીઓને અભ્યાસ િાટે આમથિક સિાય િેિજ અન્જય સવલિો સિાન ધોરણે 
િળી રિ ેિે િતે   થી મ ખ્યિતં્રી ય વા સ્વાવલિંન યોજના અિલિા ંમ ક્વાિા ંઆવેલ છે. 

(2) હડપ્લોિા અભ્યાસક્રિિા ંપ્રવેશ િેળવિા મવદ્યાથીઓને ઉચ્ચ નશક્ષણ સિાય માટે મવદ્યાથીએ ગજુરાત રાજ્યમા ં
આવેલ માન્ય બોડષમાથી ધોરણ-૧૦ ની પરીક્ષામા ં૮૦ કે તેથી વધ ુપસેન્ટાઈલ મેળવેલ િોય અને કૌટંુગબક 
વાનર્િક આવક રૂ. ૬.૦૦ લાખ સધુીની િોય તેવા મવદ્યાથીઓને સ્વ-નનભષર અભ્યાસક્રમો માટે ૫૦ % ટયશુન િી 
સિાય ( રૂ.૨૫૦૦૦ની મયાષદા), રિવેા-જમવા સિાય તથા સાધન-પસુ્તક સિાય નવદ્યાથીઓના બેન્ક 
એકાઉન્ટમા ંસીધી જમા કરવામા ંઆવે છે. 

(3) આ યોજના ની અમધક્રુિ વેિસાઈટ:  www.mysy.guj.nic.in  

(બ) ટય શન ફી િાફી યોજના (TFWS)  

(1) િેઠકોની સખં્યા : આ સખં્યામધક િેઠકો સરકારી, અન દાનીિ અને સ્વમનર્પર કોલેજો / સસં્થાઓ િા ં ચાલિા 
અભ્યાસક્રિો િા ંિાન્જય િેઠકોના વધ િા ંવધ  ૫% સ ધી છે. 

(2) આ યોજના જે ઉિેદવારના િાિા-મર્િાની િિાિ સ્ત્રોિોથી વામર્ષિક આવક રૂ.૬ લાખ કે િેના કરિાં ઓછી િોય 
િેવા િિાિ કેટેગરીના ઉિેદવારો િાટે છે. 

(3) આ િેઠક ર્ર પ્રવેશ િેળવેલ ઉિેદવારે કોર્ષપના સિગ્ર સિયગાળા દરમ્યાન ટય શન ફી ર્રવાની રિિેી નથી. 

(ક) અન સ બચિ જામિ(એસ.સી.)ના ઉિેદવારો િાટે ફ્રી શીર્ કાડપ યોજના 

(1) અન સ બચિ જામિ(એસ.સી.)ના ઉિેદવારો િાટે ફ્રી શીર્ કાડપ યોજના અંિગપિ જે ઉિેદવાર સિાજ કલ્યાણ 
ખાિા દ્વારા કાઢી આર્વાિા ંઆવેલ ફ્રી શીર્ કાડપ રજૂ કરશે િેિને સ્વમનર્પર સસં્થા ખાિે ર્રવાની થિી 
ટય શન ફી િાથંી મ ક્ક્િ આર્વા િા ંઆવે છે. 

(2) ફ્રી શીર્ કાડપ િેળવવા િાટે અન સ બચિ જામિ(એસ.સી.)ના ઉિેદવારના ક ટ ંિ ની ક લ વામર્ષિક આવક 
૨,૫૦,૦૦૦ થી ઓછી િોવી જોઈશે. 

(ડ) MHRD દ્વારા હદવયાંગ વયક્ક્િઓ િાટે ર્ોલીટેકનીક ખાિે ચાલિી SPPWD યોજના 

  આ યોજના િાનવ સસંાધન મવકાસ િતં્રાલય, ર્ારિ સરકારે ઘડેલી કેન્જદ્રીય પ રસ્કૃિ યોજના છે. આ યોજના િઠેળ 
પ્રવેશ િેળવનાર ઉિેદવાર ને નાણંાકીય સિાય આર્વાિા ંઆવે છે. જે અંિગપિ (1) સરકારી ર્ોબલટેકનીક, અિદાવાદ 
(25 િેઠક), (2) કન્જયાઓ િાટેની સરકારી ર્ોબલટેકનીક, અિદાવાદ(25 િેઠક), (3) સર ર્ાવમસિી ર્ોબલટેકનીક, 
ર્ાવનગર(14 િેઠક) અને (4) ડો.એસ.એન્જડ એસ. એસ. ગાધંી એન્જી. કોલેજ, સ રિ (21 િેઠક) િા ંહદવયાંગ વયક્ક્િઓ 
િાટે અનાિિ છે.  

 

 

 



હડપ્લોમા ઇજનેરી ના ઓનલાઇન પ્રવશે કાયષવાિી માટેના તબક્કા 

1. ઉિેદવાર દ્વારા ઓન-લાઇન રીસ્રેશન કરવ  ં(રીસ્રેશન  www.gujdiploma.nic.in ર્ર 

થશે)  

2. રીસ્રેશનના ંCONFIRMATION િાટે િલે્ર્ સેન્જટર ખાિે (જરૂહરયાિ મ જિ) જઇને પ્રહક્રયા 

પણૂપ કરવી.  (િલે્ર્ સેન્જટરની યાદી www.acpdc.co.in ર્ર ઉર્લ્ધ છે.) 

3. ACPDC દ્વારા િેરીટ-બલસ્ટ િૈયાર કરવાિા ંઆવશે અને િેને www.acpdc.co.in ર્ર મકૂવાિા ં

આવશે.  

4. ઉિેદવાર દ્વારા ર્ોિાની ર્સદંગીની સસં્થા િેિજ મવદ્યાશાખા/અભ્યાસક્રિની ક્રિાન સાર 

ગોઠવણી કરવી. (ઓન-લાઇન ચોઇસ ફીબલિંગ) 

5. ACPDC  ઉિેદવારને સસં્થા િેિજ મવદ્યાશાખા/અભ્યાસક્રિિા ંપ્રવેશની ફાળવણી કરશે. 

6. ઉિેદવારે લાગ  ર્ડિી ટોકન ફી ઓનલાઇન ર્રીને પ્રવેશ કાયિ કરવો. સિયિયાપદાન  

ધ્યાન રાખવ . 
 

ACPDC દ્વારા કરવાિા ંઆવનાર ઓનલાઇન પ્રવેશ કાયપવાિી િાિિે જરૂરી 

સચૂનાઓ 

1. ઉિેદવારે અન્જય કોઇ િાધ્યિનો કે વેિસાઇટનો ઉર્યોગ કરીને ગેરિાગે દોરાવ  ંનહિ. 

2. User ID અને ર્ાસવડપની ગ પ્િિા જાળવવી.  

3. વેિસાઇટનો મવગિવાર અભ્યાસ કરવો 

4. ગિ વર્ષપની હડપ્લોિા પ્રવેશ િાટેની ઉર્લ્ધ િેઠકો અને CUTOFF (છેલ્લો પ્રવેશ કેટલા 

િેરીટ ર્ર ર્રાયેલ)નો અભ્યાસ કરી લેવો.  બિન અમધકૃિ વયક્ક્િઓના દોરવાયે મનણપયો 

લેવા નહિ. 

5. ઉિેદવારે પ્રવેશ પ્રહક્રયા િાટે અન્જય કોઇર્ણ બિનસત્તાવાર સ્ત્રોિ અથવા િાહિિી ર્ર 

આધાર રાખવો નહિ. 

6. ઉિેદવારે પ્રવેશ પ્રહક્રયા િાિિે ACPDC દ્વારા મનધાપહરિ કરવાિા ંઆવેલ િલે્ર્ સેન્જટરનો 

ઉર્યોગ કરવો હિિાવિ છે.  

7. િલે્ર્ સેન્જટર ખાિે અથવા પ્રવેશ િેળવેલ સસં્થા ખાિે ચકાસણી િાટે અસલ દસ્િાવેજો રજ  

કરવા ર્ણ જિા કરાવવા નહિ. 

  



 

General Instructions for Diploma admissions: 

1. Documents to be uploaded: 
 
Keep Following Documents ready to upload before begin the registration process for diploma 
admission. 

 
હડપ્લોમા એડ્નમશન માટેની રજજસ્રેશન પ્રહક્રયા ચાલ ુકરતા ંપિલેા, નીચે ના ડોક્યમુેંટ્સ, અપલોડ 
કરવા માટે તૈયાર રાખો. 
 

Sr.  
No. 

Type of Document Format Min 
Size 

Max 
Size 

Issuing Authority 

1 Photograph jpg 10Kb 100Kb --- 

2 Date of Birth certificate 
(School Leaving/AADHAR Card/Birth 
Certificate issued by Municipal 
Corporation) 

Pdf 10Kb 200Kb  Competent Authority 

3 10th Mark sheet. (Merge All attempts 
mark sheet in single pdf only as 
shown in Figure 1-1) 

Pdf 10Kb 200Kb  Respective Board 

4 Socially and Educationally Backward 
Classes (SEBC) Certificate. Merge 
both SEBC caste certificate and Non 
Creamy Layer certificate in single pdf 
(as shown in Figure 1-1) 

Pdf 10Kb 200Kb  જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અનધકારી 

5 SC Category Certificate/ ST Category 
Certificate 

Pdf 10Kb 200Kb  જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અનધકારી 

 જન સેવા કેન્ર,  

 તાલકુા નવકાસ 
અનધકારી,  

 મામલતદાર 

6 Free Ship Card Certificate  Pdf 10Kb 300Kb  જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અનધકારી 

7 ITI/TEB mark sheet. Merge all 
semester mark sheets in single pdf (as 
shown in Figure 1-1) 

Pdf 10Kb 300Kb  Respective Board 

8 Income Certificate/ Economically 
weaker section (EWS) Certificate 

Pdf 10Kb 200Kb  જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ 
અનધકારી 

 જન સેવા કેન્ર,  
 તાલકુા નવકાસ 

અનધકારી,  
 મામલતદાર 



 નોંધ: ફોિપ 16 અને 
ITR િાન્જય નથી.  

9 Person with Disability (PwD) 
Certificate 

Pdf 10Kb 200Kb  જીલા નસનવલ સર્જન 
દ્વારા નનયત કરેલ 
મસુદ્દા મા ંઆપેલુ ંિોવુ ં
જોઇયે. 

નોંધ: મવકલાગંિા 40 ટકા 
કે િેથી વધ  િોવી 
અમનવાયપ છે. 

10 Defense Certificate Pdf 10Kb 200Kb  જજલ્લા સૈનનક કલ્યાણ 
અનધકારી (માજી સૈનનક 
માટે) 

 કમાહંડિંિ ઓહિસર 
(ચાલ ુસેવા માટે) 

Table 1-1 Documents Details 

 For Document Number/Id field kindly enter unique number mentioned on your 
document. 

 
ડૉક્યમેુન્ટ નબંર/ID હિલ્ડ મા ં ઉમેદવારે ડૉક્યમેુન્ટ મા ં લખેલો ડૉક્યમેુન્ટ નો યનુનક નબંર 
લખવાનો રિશેે. 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 1-1 SSC Mark sheet in single pdf 

 

 

 



 

2. Steps to follow for the registration on Diploma Admission Portal: 
2.1. Visit www.gujdiploma.nic.in website. 

www.gujdiploma.nic.in વેબસાઇટ ની મલુાકાત લો. 
2.2. Sign up with your Name as per 10th Mark sheet, your permanent mobile number and 

email address and create your user id and password. 

તમારા 10મા ંધોરણ ની માકષશીટ મા ંલખેલા નામ, તમારા કાયમી મોબાઇલ નબંર અને 

ઈમેલ એડૈ્રસ થી સાઈન અપ કરો અને તમારા યઝુર આઈડી અને પાસવડષ બનવો. 
2.3. Login with your user id and password on www.gujdiploma.nic.in. 

તમારા યઝુર આઈડી અને પાસવડષ થી www.gujdiploma.nic.in પર લૉગિન કરો. 
2.4. Complete your profile details like personal information and Contact details and 

upload your photo and birth certificate (See Table 1-1 for valid size and types of 

documents).  

તમારી પ્રોિાઇલ ની નવિતો જેવી કે, પસષનલ માહિતી અને કોંટેક્ટ માહિતી પણૂષ કરો 

તથા તમારો િોટો અને જન્મ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરો. (ડોક્યમુેંટ્સ ના પ્રકાર અને તેની 

સાઈઝ માટે  ટેબલ Table 1-1 જુઓ.) 

2.5. On dashboard, click on appropriate option to apply for the admission process. 

અડનમશન પ્રોસેસ માટે ડશેબોડષ પર યોગ્ય નવકલ્પ પર ક્ક્લક કરી ને એપ્લાય કરો. 
2.6. Verify and update personal information. 

પસષનલ માહિતી ચકાસો અને અપડેટ કરો. 
2.7. Fill qualification details. 

ક્વાગલહિકેશન ની માહિતી ભરો. 
2.8. Upload required documents and certificates (See Table 1-1 for valid size and types of 

documents). 

જરૂરી ડોક્યમુેંટ્સ અને સહટિહિકેટસ અપલોડ કરો. (ડોક્યમુેંટ્સ ના પ્રકાર અને તેની 

સાઈઝ માટે  ટેબલ Table 1-1 જુઓ.) 

2.9. Verify all documents and details before final submitting the form. 

િાઇનલ સબનમશન કરતા ંપિલેા તમામ ડોક્યમુેંટ્સ અને માહિતી ની ચકાસણી કરો. 
2.10. Pay fees online after registration is completed. 

રજજસ્રેશન પણુષ કરવા માટે િી ની ઓનલાઇન ચકુવણી કરો.  

2.11. Wait for Documents to be verified by verification officer. It may take few days. 

વેહરહિકેશન ઓહિસર દ્વારા બધા જ ડોક્યમુેંટ્સ વેહરિાઇ થઈ જાય ત્યા ંસધુી રાિ જુઓ. 

આ માટે થોડા હદવસ લાિી શકે છે. 
2.12. Keep checking your application status by login into admission portal. If any query 

you receive from verification officer on your mobile and email during verification 

process, respond the query by login admission portal, upload necessary documents 

if asked in query. If any query is pending in your portal, you will not be able to get 

http://www.gujdiploma.nic.in/
http://www.gujdiploma.nic.in/
http://www.gujdiploma.nic.in/
http://www.gujdiploma.nic.in/


your merit number and you will not able to participate in admission process. 

એડ્મિશન ર્ોટપલ િા ંલૉબગન કરી ને િિારી એપ્પ્લકેશન ન  ંસ્ટેટસ િર્ાસિા રિો. 

વેહરહફકેશન ઓહફસર દ્વારા િિારા િોિાઇલ અને ઈિેલ ર્ર કોઈ ક્વેરી જો િિને િળે, 

િો એડ્મિશન ર્ોટપલ િા ંલૉબગન કરીને એ ક્વેરી નો જવાિ આર્ો િથા જો ક્વેરી િા ં

કોઈ ડોકય િેંટ અર્લોડ કરવા કહ્  ંિોય, િો જરૂરી ડોકય િેંટ અર્લોડ કરો. જો િિારા 

ર્ોટપલ િા ંકોઈ ક્વેરી િાકી રિી ગઈ િશે, િિને કોઈ િેરીટ નિંર આર્વાિા ંઆવશે 

નિીં અને અડમિશન ની પ્રોસેસ િા ંિિે ર્ાગ લઈ શકશો નિીં. 

 

3. Technical Subject Details: 
If candidate has passed any of the technical subjects from the following list, candidate will get 

10 marks added in to his/her merit marks. 

જો ઉમેદવારે નીચે આપેલ ગલસ્ટ માથંી કોઈપણ ટેકનનકલ નવર્ય પાસ કયો િશે, તો તેના મેરીટ 

માકષસ મા ં10 માકષસ ઉમરેવામા ંઆવશે. 

Sr. No. Subject Code No. 
(1) Engineering Sketching, Drawing and Drafting (Paper 1 and 2) 90 and 91 
(2) Basic workshop practice (Paper 1and 2) 92 and 93 
(3) Electrical Motors Service and Repair (Paper 1 and 2) 94 and 95 
(4) Home Electrical Appliances and Wiring, Service and Repair (Paper 1and 2) 96 and 97 
(5) Electronics Appliances Service and Repair (Paper 1and 2) 98 and 99 
(6) Auto Vehicle Two Wheelers Service and Repair (Paper 1and 2) 100 and 101 
(7) Engineering Drawing 63/85 
(8) Basic Principles of Mechanical and Electrical Engineering 64/86 
(9) Workshop Technology 65 

(10) Basic Electronics 66 
(11) Elements of Engineering 28/54 
(12) Computer Aided Engineering Drawing 31/55 
(13) Basics of Engineering Process, Maintenance and Safety 32/56 
(14) Engineering Workshop Technology 45/70 
(15) Engineering Drawing  46/71 
(16) Electrical and Electronical Hardware Technology 47/72 
(17) Computer Technology 48/73 

 

 

 

 

 

 

 



 

●  મવમવધ પ્રિાણર્ત્ર આર્વા િાટેના ંઅમધક્રુિ સક્ષિ અમધકારીઓ ● 

આવક તથા જાનતના પ્રમાણપત્રો માટે માત્ર મામલતદારના પ્રમાણપત્રનો આગ્રિ ન રાખતા ં નીચે જણાવેલ રાજ્ય 

સરકારના અન્ય સક્ષમ અનધકારીશ્રીઓ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર પણ માન્ય રિશેે.  

(અ) (1) આવકન  ંપ્રિાણર્ત્ર       :   (૧) મામલતદારશ્રી/નાયબ મામલતદારશ્રી 
     (2) Economically                     (૨) તાલકુા નવકાસ અનધકારીશ્રી  

     weaker section (EWS)              (૩) મામલતદાર કચેરીના ંરાઉન્ડ સીલ સાથેનો        

     Certificate                                જનસેવા કેન્ર ખાતેના ંઅનધકારીએ કાઢી આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(િ) મવકલાંગિા િાટેન  ંપ્રિાણર્ત્ર        :   (૧) સરકારી િોસ્સ્પટલનુ ંનસનવલ સર્જનનુ ં પ્રમાણપત્ર  

(ક) જામિ પ્રિાણર્ત્રો  
     (૧) અન .જામિ (SC) િાટે             :    (અ) સીટી જજલ્લા પછાત વિષ કલ્યાણ અનધકારી  

                                               (બ) ગ્રામય માટે સમાજ કલ્યાણ અનધકારી પચંાયત  

                                               (ક) તાલકુા નવકાસ અનધકારી (TDO)  

                                               (ડ) મામલતદારશ્રી/નાયબ મામલતદારશ્રી તથા  

                                               (ઇ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનધક્રુત કરવામા ંઆવેલ  અનધકારી 
         (૨) અન .જનજામિ (ST) િાટે             :  (અ) જજલ્લાના નવજીલન્સ ઓહિસર 

                                               (બ) મામલતદારશ્રી/નાયબ મામલતદારશ્રી 
                                               (ક) જજલ્લા નવકાસ અનધકારી (DDO) 

                                               (ડ) તકેદારી અનધકારી તથા  

                                               (ઇ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનધક્રુત કરવામા ંઆવેલ અનધકારી 
          (૩) િક્ષીર્ચં (SEBC) િાટે              : (અ) કલેક્ટરશ્રી 
                                               (બ) મદદનીશ કલેક્ટર/ નાયબ કલેક્ટર  

                                               (ક) જજલ્લા નવકાસ અનધકારી   

                                               (ડ) નાયબ જજલ્લા નવકાસ અનધકારી  

                                               (ઇ) તાલકુા નવકાસ અનધકારી 
                                               (ઇ) મામલતદારશ્રી/નાયબ મામલતદારશ્રી 
                                               (ઉ) જજલ્લા નાયબ નનયામક (નવ.જાનત)  

                                               (ઊ) જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારી (નવ.જાનત) તથા  

                                               (િ) રાજ્ય સરકાર દ્વારા અનધક્રુત કરવામા ંઆવેલ  અનધકારી.   

   (૪) નોન હક્રિીલેયર પ્રિાણર્ત્ર (SEBC)    : SEBC મા ંઉપરમજુબના અનધકારીશ્રીઓ તથા જનસેવા     

       ના હકસ્સાિા ં             કેન્રમાથંી આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર.  

   (5) એક્સ/ઇન સમવિસિેનનાં હકસ્સાિા ં    : (અ) એક્સ સમવિસિેન : નનયામક, સૈનનક કલ્યાણ બોડષ,    

                                                    ગજુરાત રાજ્ય, જજલ્લા સૈનનક કલ્યાણ અનધકારી.  

                                               (બ) ઇન સમવિસિેન : કમષચારી જે એકમમા ંસેવા   

                                                    બજાવતા િોય તે સબંનંધત એકમના ંકમાન્ડીંિ    

                                                                         ઓહિસર દ્વારા કાઢી આપેલ તે મતલબનુ ંપ્રમાણપત્ર.    

 

 

 

 


