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ધો.૧૦ પછ ના ડલોમા ઈજનેર ના િવિવધ અયાસમોમાં +થમવષ
વષમાં +વેશ માટ, પા[તા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ, સરકારી |ારા, સરકાર , અ3ુદાિનત તથા
વિનભર સંથાઓની સરકાર બેઠકો તથા વિનભર સંથાઓની વે'છાએ )ુ+ત કર, લ હોય તેવી સંચાલક મંડળની બેઠકો માટ, +વેશ વષ: ૨૦૧૮-૧૯
૧૯ માટ, વેબ બેઝડ
ઓનલાઇન +વેશ + કયા કરવા3ુ ં ન4 કર, લ છે . ઇ6ટરનેટ ના માKયમ |ારા +વેશ માટ, ઓનલાઇન રH^,શન કરાવવા3ુ ં રહ,શે. ઉમેદવારો +વેશ સિમિત |ારા િનધાર ત
હ,5પ સે6ટર ખાતે ઇ6ટરનેટ )ુિવધાનો િવના8 ૂ5યે ઉપયોગ કર શકશે. હ,5પ સે6ટર તથા બcકની શાખાઓની િવગત વેબસાઇટ
સાઇટwww.acpdc.in
www.acpdc.inઅને
www.gujdiploma.nic.inપર
પર તેમજ મા હતી <ુતીકામાં પણ ઉપલ>ધ છે . માગદશન માટ, +વેશ સિમિતના હ,5પ લાઇન નંબર 079- 26566000 (247)) પર આપ સંપક
કર શકો છો.
(૧)+વેશ યોAયતા: (અ) ગCણત, િવEાન અને FGેH િવષય સાથે ઉિJણ કર, લ માKયિમક શાળાંત +માણપ[ પ રVા (ધો.૧૦) અથવા તેને સમકV પ રVા 6hુનતમ
૩૫% Oુણ સાથે ઉિJણ કર, લ હોય તેવા ઉમેદવારો અથવા (બ) ધો.૧૦ +NCVT અથવા GCVT અથવા TEB અથવા IGTR Kવારા મા6ય બેવષનો
નો સટ ફક, ટ અયાસમ(ક)
અયાસમ
ધો.૮ + બે અથવા વSુ વષનો NCVT અથવા GCVT |ારા મા6ય સટ ફક,ટ અયાસમ તેમજ ઉમેદવાર, ધો.૧૦ ની પ રVા Oુજરાત સેક6ડર અને હાયર સેક6ડર
બોડ માંથી અથવા ઓપન TૂલUગ માંથી અથવા તેની સમકV પ રVા ગCણત,િવEાન,FGે
ગCણત
Hઅને Oુજરાતી િવષય સાથે ઉિJણ કર, લ હોય તેવા ઉમેદવારો.
ખાસ નWધ:- TEB/ITI/IGTR પેટનના કયા અયાસમોને Yા તZસમાન ડલોમાં અયાસમમાં +વેશ મળવા પા[ છે . તેની િવગત www.acpdc.in પર 8ુકવામાં આવેલ
છે . \ ને Kયાને રાખીનેજ ઉમેદવારોએ મા હિત <ુ]તકા મેળવીને રH^, શન કરવા જણાવવામાં આવે છે .
(ર) ઓનલાઈન રH^,શનના ભાગ`પે +વેશ ઈ'aક ઉમેદવાર, સિમિત Kવારા િનધાર ત કર, લ કોટકમ હ6bા બcકની નીચે દશાવેલ શાખાઓ ખાતેથી
થી રH^, શન ફ પેટ, `ા.
રપ૦/- રોકડા (નોનર ફ6ડ,બલ) fુકવી  :01-05
05-2018 I  :11-06-2018 )ુધીમાં બcકના િનધાર ત સમય 8ુજબ મા હતી <ુ]તકા તથા PIN મેળવવાના રહ,શે.
(૩) ઓનલાઈન રH^,શન કરાવવા માટ, ઉમેદવાર, www.gujdiploma.nic.in પરથી  :01-05
05-2018 I  :12-06-2018 )ુધીમાં રH^,શન તથા ડોકhુમે6ટ
વેર ફ ક,શન કરાવવા3ુ ં રહ,શે. Zયારબાદ
બાદ ઓનલાઇન રH^,શન થઇ શકશે નહ . ઓનલાઈન એડિમશનને લગતી તમામ મા હતી \વીક, +વેશના િનયમો
િનયમો, ઉપલ>ધબેઠકો,
લાયકાત, હ,5પસે6ટરોનીયાદ , સંથાઓની યાદ , ટhુશનફ ,બcકની શાખાઓની યાદ , િવિવધ +કારના
કારના જ`ર ફોમ તથા +વેશ Fગેનો કાયમ િવગેર, www.acpdc.in પરથી
મળ શકશે. +વેશ ઈ'aક ઉમેદવારો મા હતી <ુ]તકામા જણાgયા 8ુજબ નHકના મા6ય હ,5પસે6ટરખાતે જઈને ઓનલાઈન રH^,શન www.gujdiploma.nic.in પર mતે
કર શકશે. ઓનલાઈન રH^,શન કરાgયાબાદમા6ય હ,5પ સે6ટર ખાતે રH^,શન ફોમમાં દશાવેલ દતાવેજોની અસલ દતાવેજો સાથે ખરાઇ કરાવી તેની વ+માCણત
નકલ (અસલિસવાય) રH^,શન ફોમ સાથે બીડ િનધાર ત સમય મયા દામાં જમા કરાવી તે Fગેની રH^, શન લીપ મેળવવાની રહ,શે.
ખાસ નWધ:-ઓપન ક,ટ,ગર ના \ ઉમેદવારો ટhુશન ફ માફ યોજના(TFWS)નો
યોજના
નો લાભ લેવા માંગતા ન હોય અને \ઓના ધો.10 ના માક સ િસટમ |ારા આપમેળે આવેલ
હોય તેવા ઉમેદવારોએ રH^,શન ક6ફમ(કાયમ)
કાયમ કયા બાદ ડોુમે6ટ વેર ફ ક,શન માટ, હ,5પસે6ટર ખાતે જવાની જ`ર યાત રહ,તી નથી
નથી.
(૪) ઉમેદવાર www.gujdiploma.nic.inપર
પર ઓનલાઈન રH^,શન તથા +વેશ + યાને લગતી આગળની કાયવાહ કર શકશે. ચોઈસ ફલUગ તથા +વેશની આગળની
તમામ + યામાં ભાગ લેવા રH^, શન લીપ કઢાવવી અિનવાય છે .
(૫) હ,5પસે6ટર પરથી +વેશ Fગેની તમામ કાયવાહ િવના 8ુ5યે થઈ શકશે.
(૬) હ,5પસે6ટર +વેશ કાયવાહ ના દવસો દરlયાન mહ,ર રm અને રિવવાર િસવાય ૧૧.૦૦ am થી ૦પ.૦૦ pm )ુધી કાયરત રહ,શે.
(૭) હ,5પસે6ટર ખાતે સિમિતની વેબસાઈટ તથા ઈ6ફોમoશન pુકલેટમાં દશાવવામાં આવેલ 'ક ડ,ટ' +માણે આગળની ઓનલાઈન +વેશ કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે.
ઉમેદવારો ને જયાં )ુધી પોતાનો +વેશ કાયમ ન કરાવે Zયાં )ુધી સિમિતની બqે વેબ સાઇટ જોતા રહ,વા )ુચન કરવામાં આવે છે .
к #к $%& 'к ш х ) * +:- ,+ - +:+ (૧) રાજી એ6કલેવ,ુલીપ સીટાડ,લ સામે,ેયસ ટ,કરા,vબાવાડ (૨) િવમ ચેlબસ, આમ રોડ, ઇ6કમ ટ,V(૩) A
43- શ]tતધારા સોસાયટ ,બા<ુનગર(૪) િસ5વર લાઝા,
લાઝા નવા બઝાર, બાવળા(૫) '+ાઇમ લાઝા", સZય માગ,જHસ બંAલો રોડ,બોડકદ, વ(૬) આ¯પાલી કોlલેV,બોપલ
ોસ રોડ,સરદાર પટ,લ રUગ રોડ,vબલી,બોપલ
બોપલ(૭)૧૭ જનરલ બcક ચેlબસ, સી.H.રોડ(૮) યામલ કોlલેV, 6hુ સી.H.રોડ, ચાંદખેડા(૯) >લોક નંબર.565,સરખે
ર
જ
બાવળા, નેશનલ હાઇવે ૮-એ,ચાંગોદર(૧૦)નગર
નગર પાCલકા ઓફ સ, ટાવર બmર, ધોળકા(૧૧)સોCલટ,
સોCલટ,ર Cબ5ડ ગ
ગ, Gાઉ6ડ લોર, સનરાઇઝ પાક રોડ, હમાલયા મોલ પાસે,
ુ (૧૪) +ાઇમ લાઝા, રાHવભાઇ ટાવર
Oુ`Tૂળ (૧૨) ર, મxા6ટ Cબ5ડUગ, સી.H રોડ, એલીસ Cxઝ (૧૩) ૨૮૯ સાકર બmર, મકતી માક ટના ગેટ નં ૨ ની સામે, કા°ુ<ર
ની સામે, મCણનગર (૧૫) વામી નારાયણ મં દર રોડ,
રોડ મCણનગર (૧૬) ક5પના કોlલેV, મેમનગર ફાયર ટ,શન પાસે, નવરં ગ<ુરા (૧૭)સતવદ કોlપલેV, સરદાર પટ,લ
ટ,ડ યમ રોડ, નારણ<ુરા (૧૮) " નીલકંઠ પેર,ડાઇઝ",
ાઇઝ N.H.-8,નરોડા (૧૯) ચંદન હાઉસ, અભીHત III ની સામે, મીઠાખડ છ રતા પાસે, નવરં ગ<ુરા (૨૦)
(
>લોક-બી,
તે\6b કોlલેV, ઓઢવ રોડ (૨૧)સનટાર
સનટાર હાઉસ,
હાઉસ પાલડ (૨૨) ૫-સZવ,નારાયણ નગર રોડ,પાલડ
પાલડ (૨૩) બંગલો-૧, પારસ II, ઔડા ગાડ ન પાસે, +હલાદનગર (૨૪)
>લોક-એ, )ુમેલ Cબઝનેસ પાક III, રાય<ુર (૨૫
૨૫) Hવન આભા Cબ5ડUગ, ર લીફ રોડ (૨૬) C-5,, િશવ Tૃપા કો-ઓપર, ટ વ હાઉસUગ સોસાયટ , સાંણદ સરખેજ હાઇવે,
સાંણદ(૨૬) િસ{|િવનાયક કોlલેV, િશવરં જની ચાર રતા,
રતા સેટ,લાઇટ (૨૮) Gાઉ6ડ લોર, ુ કાન નં H
H-૧૨,૧૩,એડવા6સ Cબઝનેસ પાક ,અVર <ુ`ષોJમ મં દરની
સામે,શાહ બાગ રોડ, શા હબાગ (૨૯) < ૃવી કોlલેV,આમરોડ, વાડજ (૩૦) અCભી એોઇટ, માનસી ોસ રોડ
રોડ,વ ા<ુર (૩૧) કણાવતી ઇ6ડ^ યલ એટ, ટ, નં.202
Hઆઇડ સી-૪,રામોલ ોસ રોડ, વટવા (૩૨)) અVર કોlલેV, માંડલ રોડ,-5  (૩૩) પાર, ખ ચેlબસ, નાના બસ ટ,6ડ પાસે, ડો. Hવરાજ મહ,તા ચોક, ,59 
(૩૪) સંતરામ<ુર ,વેર, અ8 ૂલ ડ,ર રોડ, ./0+ (૩૫)અVર મોલ, vણદ બોરસદ રોડ, જલારામ મંદ ર પાસે, 5+ (૩૬) એમ.એન.કોલે
કોલેજ ઓફ ફામસી,
ી બી.ડ .રાઓ
કોલેજ ક,lપસ,х01 (૩૭) પી.એમ
એમ ચેlબસ લક ઓટો સે6ટર ની સામે, મોટા બઝાર, -1 -K 5
5(૩૮) 16, Fજત શોપીગ સે6ટર, ગણેશ<ુર,
   (૩૯) Gાઉ6ડ
ફલોર, િપ ૃદ, વ કોlલેV, [ણ હ3ુમાન મંદ ર રોડ,
રોડ ગાય[ી મંદ ર ની સામે,ડ સા બmર, (૪૦)) Gાઉ6ડ લોર, અGવાલ કોlલેV, પેલેસ રોડ,  TN5(૪૧) Tુ બેર
લાઝા, ટ,શન રોડ,2к345 167:-(૪૨) સવo નં.3778,કસક સક લ, કસક (૪૩) યશ કમલ કોlલેV દહ,જ બાય પાસ રોડ
રોડ, Cલક રોડ,નાદ, લાવ 1 -5:-(૪૪)
-5
ટલ·ગ
સે6ટર, તખતેર લોટ, વાઘવાડ રોડ (૪૫) મહ,તા ચેlબર,બં
બર દર રોડ, ખારગેટ (૪૬) નગરપાCલકા ઓફ સ
સ, ર, 5વે ટ,શન પાસે,  # +(૪૭) ગંmનંદ લાઝા,
લાઝા એસ.ટ .ડ,પો
ની સામે, હાલોલ-અલી<ુરા રોડ, 9(૪૮) સે6^લ પાક , ુ ગા મી5સ કંlપાઉ6ડ, ગડ રોડ, + $ +
+(૪૯) ²િનલ કોlલેV Gીનડૂ હોટલ સામે, નારોલી રોડ ચાર
રતા,-  (૫૦) )નગર પાલીકા ઓફ સ,
સ ભbકાલી ચોક, L 5к (૫૧) લોટ નં.319, સેtટર 16, GH રોડ,  
0 5(૫૨) નવHવન બઝાર,નવHવન મીલ
કંlપાઉ6ડ, HDFC બcક પાછળ,к (૫૩)ગવમo
ગવમo6ટ ટ,કનીકલ હાઇTૂલ, ુડકો સોસાયટ પાસે, -35 U5:-(૫૪) Tુ બેર કોlલેV, એtસીસ બcક પાછળ,
પાછળ પાક
કોલોની મેઇન રોડ, જોગસ પાક (૫૫) 21/1/A,
A, હરH િમ ી રોડ, રોઝી પે^ોલ પંપ પાસે, ઉ¡ોગ નગર (૫૬) મીનાદ, વી ભવન,ટાઉન હોલ રોડ,)ુ
)ુપર માક ટ સામે (૫૭)
બાલાH એવે6hુ, વંથલી રોડ,:; < (૫૮) ઇકોન આક ડ, કોલેજ રોડ, * + (૫૯) ¢hુબીલી કોલોની
કોલોની,>લોક-૨, VNя(૬૦) િસ6Sુ-૧, લોટનં ૩૦૯,
૩૦૯ વોડ -૧૨/બી,

0   (૬૧) નગરપાલીકા ઓફ સ, સેવાસદન,
ાસદન સોમનાથ મં દર પાસે, MN/ -  (૬૨) Tૃણાલ કોlલેV, \.ક, .પે^ોલ પંપ સામે, હાઇવે ચાર રતા, к(૬૩)
к
રા\6b
એટ,ટ, ગાય[ી મંદ ર સામે, ટ,ટ હાઇવે, $9 / (૬૪) ૂના એપીએમસી Cબ5ડUગ, ભોજનાલય પાસે, ગંજ બmર, WX (૬૫) +mપિત માક ટ, ડગલા રોડ,
રોડ નવા ગંજ
બmર સામે -5.  5:-(૬૬) ીH કોlલેV, રામ ચોક ચાર રતા (૬૭) શ કત ચેlબસ-૧, નેશનલ હાઇવે નં-૮, [ાજ<ુર (૬૮) નગરપાCલકા ઓફ સ,
સ સેવાસદન,
રાજપીપળા(૬૯) સવo નં. ૩૩૬૩/૩, એ એન બી,
બી ચીખલી મેઇન રોડ, લ£મીબાગ,  5 (૭૦)પે
પેર,ડાઇઝ ટાવર
ટાવર, ટ,શન રોડ, - 5 (૭૧) Oુ`Tૃપા કોlલેV, પહ,લો
માળ, એલ.આઇ.સી. રોડ, 5 (૭૨) યામ શરદ કોlલેV, હાલોલ-બરોડા રોડ,(બસ-ટ,6ડ), $   (૭૩) ી નીmનંદ દશન કોlલેV, દ, રોલ ટ,શન રોડ,
રોડ к  (૭૪)
હાઉસ નં:-૧૨૬,રાબોડ, к   (૭૫)ી દ, વ કોlલેV, Hપીઓ સામે, ર, 5વે ટ,શન રોડ,  #/ (૭૬
૭૬) હરા-પqા શોપUગ સે6ટર, YTN5(૭૭) hુિનટનં એફ-૨,
એફ
આર.ડ .
કોlલેV,એમ.H.રોડ, ઇ6કમટ,V ઓફ સ સામે, 50+5.
5 5 як #:- (૭૮) યામ Cબ5ડUગ, ૮૦ ¤ટ રોડ
રોડ, નાગર ક બcક ચોક, ભ]tત નગર (૭૯) Cબઝનેસ એlપાયર,૫એlપાયર
mગનાથ લોટ કોનર, રાજTુ માર કોલેજ સામે, Hમખાના રોડ (૮૦)ને'hુનટાવર, કાલાવાડ રોડ (૮૧)ફો'hુન
 કવેર, લોટ નં સા-૧૦૦૧/એ, કશન ગેટ રોડ,
રોડ
મટોડા(૮૨) ીનાથ ^ટ, નાથ િવહાર, ડો.યાEીક
યાEીક રોડ,
રોડ ર, સકોસ (૮૩) ધી ઇlપીર યલ હાઇ¥સ, ૧૫૦ ફ ટ રUગ રોડ (૮૪)< ૂ`ષાથ, vનદબંAલોઝ ચોક, ´નાનગર મેઇન
રોડ (૮૫) ૧૩૩, હરાપા[ા કોlલેV,  5 = (૮૬)હરખાભા 8 ૃિત, ર, લUગ રોડ,O $A5
$A5:-(૮૭) જOુભાઇ ડોડ યા કોlલેV, ગવનમે6ટ ગોડાઉન ની સામે,
સીવીલ સક લ પાસે, ટ,શન રોડ(૮૮)અભીી
અભીી કોlલેV, નેશનલ હાઇવે-૮, હાH<ુર (૮૯)પોCલટ,
પોCલટ,કનીક Cબ5ડUગ
Cબ5ડUગ, ર, 5વે કોસUગ પાસે,ઇડર-ખેદxµારોડ, -  PN5:-(૯૦)

H-૧૭, રKધી ર, સીડ,6સી, એલ.પી. સવાની રોડ,, અડાજણ (૯૧)િપ ૃ છાયા, ટ,શન રોડ,બારડોલી (૯૨
૯૨) ક,.H.પોઇ6ટ, ધોડ દોડ રોડ, ગંગા પેલસ
ે પાસે (૯૩
૯૩)િસKધી લાઝા,
ભકો ટાઉનશીપ, હCઝરા રોડ (૯૪) એડન હાઉસ,
હાઉસ )ુરત-કડોદરા રોડ, કડોદરા (૯૫)>લોક નં ૧૦૦ આર
આર.એસ નં ૧૦૯ નવાગામ, કામર, જ ચાર રતા, કામર, જ (૯૬)૧૨૨ીH કાસે નગર રોડ, કતારગામ (૯૭)ઠાકોરH
ઠાકોરH કોમસયલ કોlલેV, મો\-પલસાણા(૯૮) H-૩, ઇ6ટરનેશનલ Cબઝનેસ સે6ટર
ટર, પીપલોદ, ગૌરવ પથ રોડ (૯૯) ¸જ¹ુમી
એપાટ મે6ટ, ુ કાન નં ૨ અને ૩ <ુના (૧૦૦)) Hઆઇડ સી ઇ6ડ^ યલ એટ,ટ- ૪૧૪/૧, સચીન (૧૦૧)¥વીન ટાવર, સહારા દરવાm, રUગા રોડ(૧૦૨
૧૦૨) બી-િવગ,
િસલીકોન શોપસ, મેઇન રોડ, ઉધના (૧૦૩))ુ
)ુયા લાઝા,
લાઝા ઉધના દરવાm, રUગ રોડ (૧૦૪)H-૧,, " એ-િવગ, ઇ 6ટરનેશનલ કોમેસ સે6ટર, સંGામ<ુરા,, રUગરોડ(૧૦૫)
રાજહંસ હાઉસ, વરાછા રોડ(૧૦૬) Gીન એલીના કોlલેV, આનંદ મહ,લ રોડ, અડાજણ (૧૦૭)૧૮૧૨
૧૮૧૨-બી-લાલગેટ મેઇન રોડ, કણપીઠ બmર, લાલ દરવાm(૧૦૮)
દરવાm
લાભ-૧ કોlલેV, એમ. પી. શાહ આટ સ એ6ડ સાય6સ કોલેજની સામે, બસ ટ,6ડ રોડ, PN59%&5 (૧૦૯
૧૦૯)સી.ડ .હાઉસ, પહ,લો માળ, Z* 5 - +5 :-(૧૧૦
૧૧૦) ૨૧, િવક,6ઝા
હાઉસ,,6ડસ કો-ઓપર, તીવ હાસીગ સોસાયટ , અલકા<ુર (૧૧૧) ૪-વાઘેર ચેlબસ,વી.આઇ.પી. મેઇન રોડ
રોડ, કાર, લી બાગ(૧૧૨) મ આઇકોનીયા,પાટ
પાટ દાર કોlલેVની
બાુ માં,માંજલ<ુર (૧૧૩) એ-૯, સહયોગ લાઝા,
લાઝા ડલVચાર રતા, િનઝામ<ુર(૧૧૪) બેનીસન કોlલેV,ુ નાપાદરા રોડ(૧૧૫) રાજહંસ Cબઝનેસ હબ,, રાવ<ુરા ટાવર
સામે, ટાવર લેન (૧૧૬)એ-૨, કમત કોલોની ચેlબસ, બાપોડ ગામ, વાઘોડ યા રોડ (૧૧૭
૧૧૭) કબીર લાઝા, ભવ6સ મકર<ુરા, તરસાળ ગામ(૧૧૮)પં
ગામ
ચમ
આઇકોન,વાસણારોડ (૧૧૯)એર યમ કોlલેV, ોફ નગર, ગો[ી રોડ (૧૨૦) ૮૨, એ-કવેર, ઉમ સોસાયટ , બીપીસી રોડ(૧૨૧) સાંઇ ક,વલ, ટ,લીફોન એકVચે6જ ની
સામે, જલારામ રોડ,- . - :- (૧૨૨)) લોટ નં ૫,૬, ઓરબીટ એપાટ મે6ટ, મહાલ£મી સોસાયટ , વાપી દમણરોડ,છાલા (૧૨૩) શાંતી કોlલેV,Hઆઇડ સી
ઇ6^ યલ એટ, ટ.
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