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Q. Will there be any PIN distribution this time like previous? 

A. As a part of registration, candidate needs to pay registration fees ONLINE through Credit 

Card/Net Banking/UPI interfaces instead of PIN. 

પ્ર. શ ું આ વખતે પહલે ુંની જેમ કોઈપપન પવતરણ થશે ? 

ઉ. ઉમેદવ રે PIN ન ેબદલે રજિસ્ટ્રશેન પ્રક્રિયા ના ભાગ રુપ ે Credit card / net banking/ UPI interfaces દ્વારા 

ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરવી િરૂરી છે. 

Q. Do I need to register differently for different courses like Civil, Mech, Electrical etc…..? 

A. No. You do not require registering differently for different courses.  

પ્ર. શ ું માર ેજવજવધ અભ્યાસિમો િેવાકે Civil, Mech, Electrical etc … માટ ેઅલગ રજીસ્ટ્ટર કરવાની િરૂર છે? 

ઉ. ના. તમારે જવજવધ અભ્યાસિમો માટેઅલગ થી રજીસ્ટ્ટર કરવાની િરૂર નથી.  

Q. What documents are needed to register or create profile? 

A. You need following documents (in electronic form/ scan/ .pdf/ .jpeg) ready for smooth 

registration. 

(1) Passport size Photograph (100 kb or lower) (.jpeg format) 

(2) Birth Date Proof/ School Leaving certificate/ Aadhar Card (200kb or lower) (.pdf format)  

(3) Scan copy / internet copy of SSC mark sheet (200kb or lower) (.pdf format) 

Note: For more than 1 attempt, all attempt mark sheets should be in single pdf. 

(4) Scan copy of valid Income certificate, if eligible for TFWs (200kb or lower) (.pdf format) 

(5) Scan copy of All semester ITI Mark sheets, if applicable (300kb or lower) (.pdf format) 

Note: All semester ITI Mark sheets should be in single pdf.  

(6) Scan copy of All semester TEB Mark sheets, if applicable (300kb or lower) (.pdf format)  

Note: All semester TEB Mark sheets should be in single pdf.  

(7) Scan copy of valid Caste certificate, if applicable (200kb or lower) (.pdf format)  

Note: For SEBC category, Non-Creamy Layer Certificate is also required. If validity of NCL 

certificate is expired then submit undertaking for extension letter of NCL (sample format is 

available on website: www.acpdc.co.in). All should be in single pdf. (200kb or lower) (.pdf 

format).  

(8) Scan copy of valid In-serviceman / Ex-serviceman certificate, if applicable (200kb or lower) 

(.pdf format)  

(9) Scan copy of valid PH certificate, if applicable (200kb or lower) (.pdf format)  

(10) Scan copy of Economically Weaker Section (EWS) certificate, if applicable (200kb or 
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lower) (.pdf format). If validity of EWS certificate is expired then submit undertaking for 

extension letter of EWS (sample format is available on website: www.acpdc.co.in). All should 

be in single pdf. (200kb or lower) (.pdf format)  

Along with the same, candidate should keep necessary tools for online payment. This 

transaction will be through Credit Card/ Net Banking/ UPI. 

પ્ર. રજીસ્ટ્ટર કરવા અથવા પ્રોફાઇલ બનાવવા માટે કયા દસ્ટ્તાવિેોની િરૂર છે? 

ઉ. સરળ રજીસ્ટ્રેશન માટે તમારે નીચનાદસ્ટ્તાવિેો (ઈલેક્ટ્રોજનકફોમમ/સ્ટ્કેન/.pdf/.jpeg માું )ની િરૂર છે. 

(૧)પાસપોટમસાઇઝ ફોટોગ્રાફ (100 kb અથવા ઓછ ું)(.jpeg ફોમેટ) 

(૨)િન્મ તારીખ પ રાવો/શાળા છોડવાન ું પ્રમાણપત્ર /આધાર કાડમ (200 kb અથવાઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

(૩)SSC માકમશીટની સ્ટ્કને કોપી /ઇન્ટરનટે કોપી (200 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

નોંધ: ૧ થી વધ  પ્રયત્નો માટ,ેબધા િ પ્રયત્નો માટનેી માકમશીટ્સ એક િ pdf માુંહોવી આવશ્યક છે. 

(૪)TFWs માટ ેપાત્રતા ધરાવતા હોય તવેા માન્ય આવક પ્રમાણપત્રની સ્ટ્કને કોપી (200 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

(૫)િો લાગ  પડત ું હોય તો ITI ના તમામ સમેેસ્ટ્ટરની માકમશીટ્સની સ્ટ્કેન કોપી (300 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

નોંધ: ITI ના તમામ સમેેસ્ટ્ટરની માકમશીટ્સ એક િ pdf માું હોવી આવશ્યક છે. 

(૬)િો લાગ  પડત ું હોય તો TEB ના તમામ સમેેસ્ટ્ટરની માકમશીટ્સની સ્ટ્કને કોપી (300kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

નોંધ: TEB ના તમામ સમેેસ્ટ્ટરની માકમશીટ્સ એક િ pdf માું હોવી આવશ્યક છે. 

(૭) િો લાગ  પડત ું હોય તો માન્ય જાજત પ્રમાણપત્રની સ્ટ્કને કોપી(200kb અથવાઓછ ું) (.pdf ફોમેટ) 

નોંધ: SEBC કેટેગરી માટ,ે નોન િીમી લેયર (NCL) સર્ટમક્રફકટે પણ આવશ્યક છે. િોનોન િીમી લેયર (NCL) સર્ટમક્રફકેટની 

અવજધ પૂરી થઈ ગઈ હોય તો www.acpdc.co.in પરમૂકેલ નોન િીમી લેયર (NCL) સર્ટમક્રફકેટની અવજધ લુંબાવવાન ુંબાુંહેધરી 

પત્રકિોડવાન ું રહેશે. આ બધા િ પ્રમાણપત્રો એક િ  pdf માું હોવા આવશ્યક છે. (200 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

(૮) િો લાગ  પડત ું હોય તો માન્ય In-serviceman / Ex-serviceman અુંગેનાપ્રમાણપત્રની સ્ટ્કેન કોપી(200kb અથવા 

ઓછ ું) (.pdf ફોમેટ) 

(૯) િો લાગ  પડત ું હોય તો માન્ય PH અુંગનેા પ્રમાણપત્રની સ્ટ્કને કોપી (200 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf ફોમેટ) 

(૧૦) િો લાગ  પડત ું હોય તો માન્ય આર્થમક રીતે પછાત વગોઅુંગનેા પ્રમાણપત્રનીસ્ટ્કેન કોપી (200 kb અથવા ઓછ ું)(.pdf 
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ફોમેટ). િો આર્થમક રીતે પછાત વગોઅુંગનેાપ્રમાણપત્રની અવજધ પૂરી થઈ ગઈ હોય તો www.acpdc.co.in પર મૂકેલ આર્થમક 

રીતે પછાતવગોઅુંગનેા પ્રમાણપત્રની અવજધ લુંબાવવાન ુંબાુંહેધરી પત્રક િોડવાન ું રહેશે. આબધા િ પ્રમાણપત્રો એક િ pdf માું 

હોવા આવશ્યક છે. (200kb અથવા ઓછ ું) (.pdf ફોમેટ). 

તે િ સાથ,ે ઉમેદવારે ઓનલાઇન ચ કવણી માટે િરૂરી સાધનો રાખવા િોઈએ. આ વ્યવહાર Credit Card/Net 

Banking/UPI દ્વારા થશે. 

Q. When I can say my registration is complete?  

A. After creating profile and entering all necessary details, you have to upload all relevant 

documents. Finally you have to pay online registration fee, only after that your registration is 

complete. 

પ્ર. હ ું ક્ટ્યાર ેકહી શક ું ક ેમારુુંનોંધણી પણૂમ થઈ ગયેલ છે? 

ઉ. પ્રોફાઇલબનાવ્યા પછી અને બધીઆવશ્યક જવગતો દાખલ કયામ પછી, તમારેબધા સુંબુંજધત દસ્ટ્તાવિેોઅપલોડ કરવા પડશે. છેલ્લે 

તમારે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન ફીચકૂવવી પડશે ત ેપછી િ તમારુું રજીસ્ટ્રેશન પૂણમ ગણાશે. 

Q. How much is the registration fee?  

A. For one Registration, fee is 200/- rupees this year. 

પ્ર. રજીસ્ટ્રેશન ફી કેટલી છે? 

ઉ. આ વર્ષ ેએક રજીસ્ટ્રેશન માટેની ફી 200/- રૂજપયા છે. 

Q. Will I definitely get admission if I complete the registration within the specific time limit? 

A. If you will 

    · Follow all the other necessary process within the specific time limit 

    · Merit number is allotted to you and 

    · If your choice of seat for admission will available according to your  merit 

Then only you will get admission. 

પ્ર. િો ચોક્ટ્કસ સમય મયામદામાુંરજીસ્ટ્રશેન પૂણમ થાય તો હ ું ચોક્ટ્કસપણ ેપ્રવેશ મેળવી શક ું? 

ઉ. િો તમ ે
     · ચોક્ટ્કસ સમયમયામદાની અુંતગમતઅન્ય તમામ આવશ્યક પ્રક્રિયાઓન ું પણ પાલન કરશો 

     · તમને મેરીટ નુંબર એલોટ કરવામાુંઆવેલ હોય 

     · િો તમારા મેરીટ પ્રમાણ ેતમારીપસુંદગી ની બેઠક એડજમશન માટે ઉપલબ્ધ હશ ે

તો િ તમન ેએડજમશન મળશે. 
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Q. Can I upload individual marksheet, if I have more than one mark sheet? 

A. No. it is compulsory to upload single pdf for all marksheets. 

પ્ર. િો મારી પાસ ેએક કરતા વધ માકમશીટ હોય તો શ ું હ ું અલગ અલગમાકમશીટઅપલોડ કરી શક ું છ ું? 

ઉ. નહીં.તમાર ેબધી માકમશીટ્સ ફરજીયાત એક િ pdf માું અપલોડ કરવી પડશે. 

Q. Can I upload SEBC caste certificate and Non Creamy Layer certificate separately? 

A. No. You have to compulsory upload only single pdf of both certificates. 

પ્ર. શ ું હ ું SEBC પ્રમાણપત્ર અને નોન િીમીલેયર પ્રમાણપત્ર અલગ અલગઅપલોડ કરી શક ું છ ું? 

ઉ. ના. તમારે ફરજીયાતબુંનેપ્રમાણપત્રો ફક્ટ્ત એક િ pdf માુંઅપલોડ કરવા પડશે. 

Q. What is the validity of Economically Weaker Section (EWS) certificate? 

A. For latest updates, kindly refer the official website of Social Justice and Empowerment 

Department of Gujarat State. 

 

પ્ર. આર્થમક રીતે નબળાવગો  (EWS) માટનેા પ્રમાણપત્રની માન્યતા કટેલી છે? 

ઉ. અધ્યતન માજહતી માટ ેગ િરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અન ેઅજધકારીતા જવભાગ ની અજધકૃત વેબસાઇટ િોવી. 
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Q. What is the validity of Non-Creamy Layer certificate? 

A. For latest updates, kindly refer the official website of Social Justice and Empowerment 

Department of Gujarat State. 

 

 

 

પ્ર. નોન િીમી લેયર સર્ટમક્રફકટે નીમાન્યતા કેટલી છે? 

ઉ. અધ્યતન માજહતી માટ ેગ િરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અન ેઅજધકારીતા જવભાગ ની અજધકૃત વેબસાઇટ િોવી. 

Q. What should I take care of while registering (filling up the form)? 

A. All the information filled by you is important. Thus, it is necessary to fill all information very 

carefully to complete your admission process goes smoothly without any hindrance as well as 

so as not to hinder your admission. In addition, it is advisable to check all the information 

carefully before submitting the form. 

પ્ર. મારે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખત ે(ફોમમ ભરતી વખતે ) કઈ બાબતોની કાળજી રાખવી િોઈએ? 

ઉ. તમે ભરેલી તમામ માજહતી અગત્યતાધરાવ ેછે. આમ , તમારા પ્રવેશ અુંગનેી કાયમવાહી કોઈ પણ અવરોધ વગર સરળતા થી થઇ 

રહેતે માટે તેમિ તમારા પ્રવેશ ને બાધારૂપ ન થાય ત ેમાટ ેકોઈ પણ માજહતી ખબૂ િ ચીવટતાપવૂમકભરવી િોઈએ. વધ માું ફોમમ 

સબજમટ કરતાું પહેલા પણ ચોક્ટ્સાઇપૂવમક તમામ માજહતીની ચકાસણી કરી લવેી જહતાવહ છે. 
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Q. Can I upload jpeg format of all documents? 

A. No. You have to upload all documents in pdf format only, except photograph. 

પ્ર. શ ું હ ું બધાદસ્ટ્તાવેિોન ું jpeg ફોમેટ અપલોડ કરી શક ું છ ું? 

ઉ. ના, તમારે ફક્ટ્ત ફોટોગ્રાફ જસવાય તમામ દસ્ટ્તાવિેોને pdf ફોમેટમાું અપલોડ કરવા પડશે. 

Q. How can I make pdf of all documents? 

A.         · If you have computer/laptop then with the help of scanner you can directly save the                      

documents in pdf. 

        · While if you have smart phone/tablet then you have to download app for scan and using                

this app you can scan the documents and save directly in to pdf. 

પ્ર. હ ું બધા દસ્ટ્તાવેિોની pdf કેવી રીતે બનાવી શક ું? 

ઉ. · િોતમારી પાસ ેકમ્પ્ય ટર /લેપટોપ છે તો સ્ટ્કનેરની મદદથી તમેદસ્ટ્તાવેિોનેpdf માું સીધા િ સવેકરી શકો છો. 

· જ્યારે તમારી પાસેસ્ટ્માટમફોન / ટેબ્લેટછે, તો તમાર ેસ્ટ્કેન માટે એજ્લકેશનડાઉનલોડ કરવાની રહેશ ેઅને આ એજ્લકેશનનો 

ઉપયોગ કરીનેતમ ેદસ્ટ્તાવિેોન ેસ્ટ્કને કરી શકો છો અન ેસીધા pdf માું સેવ કરી શકો છો. 

Q. How can I know about the file size? 

A. You can check the details/properties of file to know the file size. 

પ્ર. હ ું file size કેવી રીતે જાણી શક ું? 

ઉ. File size જાણવા માટે તમે ફાઇલનીજવગતો (details)/properties ચકાસીશકો છો. 

Q. Can I upload a file, whose size is not within the specified limit? 

A. No, you have to upload all documents only within the specified limit given for that particular 

document.  

પ્ર. શ ું હ ું એવી કોઈફાઇલ અપલોડ કરી શક ું છ ું, િેની size જનધામક્રરત મયામદામાું નથી? 

ઉ. ના, તમારે તે દસ્ટ્તાવિે માટે આપલેી જનયત size મયામદામાું િ બધા દસ્ટ્તાવિેોઅપલોડ કરવા પડશે. 

Q. How can I reduce the file size? 

A.         · If you have computer/laptop then you can use online option to compress/reduce file size. 

        · If you have smart phone/tablet then you can download app to compress/reduce and 

using this app you can reduce the file size. 
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પ્ર. હ ું  file size કેવી રીતે ઘટાડી શક ું? 

ઉ.   · િોતમારીપાસેકમ્પ્ય ટર / લેપટોપછેતોતમેફાઇલ sizeનેકોમ્પપ્રેસકરવા / ઘટાડવા માટે ઓનલાઇનજવકલ્પનો ઉપયોગ કરી શકો છો.  

  · િોતમારી પાસે સ્ટ્માટમફોન/ ટેબ્લેટછે, તો પછી તમેકમ્પપ્રેસકરવા / ઘટાડવામાટે એજ્લકેશનડાઉનલોડ કરી શકો છો અન ેઆ 

એજ્લકેશનનો ઉપયોગ કરીન ેતમે ફાઇલ size ઘટાડી શકો છો. 

Q. What I have to check after uploading the document and before putting tick on the check box for 

that uploaded document? 

A. You have to zoom the uploaded document and check that the uploaded document is readable 

and appropriate. 

પ્ર. દસ્ટ્તાવિે અપલોડ કયામ પછી અન ેતેઅપલોડ કરેલા દસ્ટ્તાવિેનાચેકબોક્ટ્સ પર tick  લગાવતા પહેલામારે શ ું તપાસવ ું િોઈએ? 

ઉ. તમારે અપલોડ કરેલા દસ્ટ્તાવિેન ેઝૂમકરવો પડશે અને તમાર ેતપાસ કરવી પડશે કે અપલોડ થયેલ વાુંચવાલયક અન ેયોગ્ય 

દસ્ટ્તાવિેઅપલોડ થયેલ છે. 
Q. What are the fees to be paid for registration at the cyber space centres? 

A. The designated cyber space centres (e–centres) are for facilitation purpose at free of cost. 

There is no separate fee to be paid at e- centre for registration. 

પ્ર. સાયબર સ્ટ્પસે સને્ટરોમાુંરજીસ્ટ્રેશન માટે કટેલી ફી ભરવાની રહશે? 

ઉ. જનય ક્ટ્ત સાયબર સ્ટ્પેસસને્ટસમજવના મૂલ્યેસ જવધાના હતે  માટ ેછે. રજીસ્ટ્રેશન માટે સાયબર સ્ટ્પેસસેન્ટસમ પરઅલગથી કોઈ 

ફીનીચૂકવણી કરવાની નથી. 

Q. Can I do online registration from home? 

A. Yes. You can do registration From anywhere, Where the internet facility available. 

પ્ર. શ ું હ ું ઘર ેઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશનકરી શક ું? 

ઉ. હા. જ્યાું ઇન્ટરનેટ સ જવધા ઉપલબ્ધહોય તવેા કોઇ પણ સ્ટ્થળેથી તમે રજીસ્ટ્રેશનકરી શકો છો. 

Q. I am unable to register online, can I do it offline? 

A. No. You have to register online within time limit specified by ACPDC. 

પ્ર. હ ું ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવામાુંઅસમથમ છ ું, શ ું હ ું તનેેઓફલાઇન કરી શક ું છ ું? 

ઉ. ના. તમારAેCPDCદ્વારા જનર્દમષ્ટ સમય મયામદાની અુંદર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન િકરાવવ ુંપડશે. 

Q. How can I edit registration details before and after confirming? 

A. Before confirmation of registration, you can edit registration details through online. After 
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confirmation of registration, you have to contact on number: 079-26566000. 

પ્ર. Confirmation પહેલાું અને પછી હ ું રજીસ્ટ્રેશનનીજવગતોન ેકેવી રીતેEditકરી શક ું છ ું? 

ઉ. Confirmation પહેલાું, તમ ેરજીસ્ટ્રેશનની જવગતો ઓનલાઇનEdit કરી શકો છો. જ્યારે રજીસ્ટ્રેશનConfirmationકયામ પછી, 

તમારEેdit કરવા માટે ઉમેદવાર ે079-26566000 નુંબર પર સુંપકમ કરવાનો રહેશે. 

Q. If the income certificate is in the name of mother, will it be valid? 

A. If your father is alive, income certificate in the name of mother is not valid. In case of death of 

father, income certificate in name of mother is valid and student needs to submit photocopy of 

death certificate of father. 

પ્ર. િો આવકન ું પ્રમાણપત્ર માતાના નામેહોય, તો તે માન્ય રહેશે? 

ઉ. િો તમારા જપતા જીવુંત છે, તો માતાના નામ ેઆવકન ું પ્રમાણપત્રમાન્ય નથી. જપતાના મૃત્ય ના ક્રકસ્ટ્સામાું માતાના નામ ેઆવકન ું 

પ્રમાણપત્ર માન્ય છેઅન ેજવદ્યાથીએ જપતાના મૃત્ય ના પ્રમાણપત્રની નકલ પ્રસ્ટ્ત ત કરવાની રહેશે. 

Q. From where can I get certificate of caste, income, physically handicapped and In/ex-service 

men? 

A. The following authorities are designated by the State Government for issuing the certificates: 

    · Caste Certificate (SC/ST/SEBC/EWS): District Collector, Deputy Collector, Assistant 

Collector, Social Welfare Officer/District Development Officer/Dy. District Development 

Officer/Taluka Development Officer, Mamlatdar. (officers must be from Government of Gujarat) 

    · Income certificate: District Collector, Deputy Collector, Assistant Collector, Prant Officer, 

Mamlatdar/District Development Officer/Taluka Development Officer (officers must be from 

Government of Gujarat) 

    · Physically handicapped certificate: Government Medical officer countersign by civil 

surgeon. 

    · In-Servicemen: Commanding officer of unit where serving. 

    · Ex- Servicemen: Director, Sainik Welfare Board, Gujarat State or the District Sainik 

Welfare Officer. 

    · Non-Creamy Layer Certificate: District Collector, Deputy Collector, Assistant Collector, 

Prant Officer, Mamlatdar/District Development Officer/Taluka Development Officer (officers 

must be from Government of Gujarat) 
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પ્ર. હ ું કોની પાસેથી જાજતન ું, આવકન ું, શારીક્રરક જવકલાુંગન ું અનIેn/ex-service menન ું પ્રમાણપત્ર મેળવી શક ું? 

ઉ. નીચે આપેલા અજધકારીઓન ેરાજ્યસરકાર દ્વારા પ્રમાણપત્રો ઇશ્યૂ માટ ેજનય ક્ટ્ત કરવામાું આવ્યા છે: 

    · જાજતન ુંપ્રમાણપત્ર (SC/ST/SEBC/EWS): જિલ્લા કલેક્ટ્ટર, નાયબકલેક્ટ્ટર, મદદનીશ કલેકટર, સમાિ કલ્યાણ 

અજધકારી/જિલ્લા જવકાસ અજધકારી/નાયબ જિલ્લાજવકાસ અજધકારી/તાલ કા જવકાસ અજધકારી, મામલતદાર. (અજધકારીઓ 

ગ િરાત સરકારના હોવાિોઈએ) 

    · આવકન ું પ્રમાણપત્ર:જિલ્લા કલેક્ટ્ટર, નાયબ કલેક્ટ્ટર, સહાયક કલેક્ટ્ટર, પ્રાુંત અજધકારી, મામલતદાર/જિલ્લા જવકાસ 

અજધકારી/તાલ કા જવકાસઅજધકારી (અજધકારીઓ ગ િરાત સરકારના હોવા િોઈએ) 

    · શારીક્રરક રીત ેજવકલાુંગ પ્રમાણપત્ર:સરકારી તબીબીઅજધકારીન ું જસજવલ સિમન દ્વારા કાઉન્ટર સાઇન કરેલ. 

    · ઇન-સર્વમસમને: જ્યાું ફરિ બજાવતા હોય ત ેય જનટનાકમાનન્ડુંગ ઓક્રફસર. 

    · ભતૂપવૂમ સજૈનકો: જનયામક, સૈજનક કલ્યાણ મુંડળ, ગ િરાતરાજ્ય અથવા જિલ્લા સૈજનક કલ્યાણ અજધકારી. 

    · નોન-િીમી લયેર સર્ટમક્રફકટે: જિલ્લા કલેક્ટ્ટર, નાયબકલેક્ટ્ટર, મદદનીશ કલેક્ટ્ટર, પ્રાુંત અજધકારી, મામલતદાર/જિલ્લા 

જવકાસ અજધકારી/તાલ કાજવકાસ અજધકારી (અજધકારીઓ ગ િરાત સરકારના હોવા િોઈએ) 

Q. What should I do if the name in School LC and other required certificate is not matching? 

A. You should get that required certificate corrected from the issuing authority immediately.  

પ્ર. િો શાળાન ુંLC અને બીજા િરૂરી પ્રમાણપત્ર મેળ ખાત ું ન હોય તો મારેશ ું કરવ ું િોઈએ? 

ઉ. તમારે િરૂરીપ્રમાણપત્ર તરત િ જારી કરનાર અજધકારી પાસથેીસ ધારાવવ ું િોઈએ. 

Q. If I have studied from outside Gujarat, what is the procedure for admission through ACPDC? 

A.     · If you are origin residential of Gujarat then you have to submit the domicile certificate of     

your parents. 

    · If your parent have In/Ex-servicemen certificate. 

    · If your parent have certificate of services.  

OR 

If you are not origin of Gujarat and you did not have any above-mentioned certificate, in that 

case, you are eligible for 5% seats of Government and Grant-in-Aid institutions. 
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પ્ર. િો મેં ગ િરાતની બહારથી અભ્યાસકયો છે, તોACPDCદ્વારા પ્રવેશ માટેની પ્રક્રિયાશ ું છે? 

ઉ.     · િો તમે મૂળ ગ િરાત ના રહેવાસી છો તોતમાર ેતમ ર  મ ત  –પપત  ન  domicile સેર્ટમક્રફકેટ િમા કરાવવ ું પડશે. 

    · િો તમારા માતાજપતા પાસ ેIn/Ex-Serviceman સર્ટમક્રફકટે હોય. 

    · િો તમારા માતાજપતા પાસ ેCertificate of Services હોય. 

અથવા 

િો તમે મૂળ ગ િરાતના નથી અન ેતમારી પાસ ેઉપરોક્ટ્ત પ્રમાણપત્ર નથી, તો તેક્રકસ્ટ્સામાું , તમે સરકારી અને ગ્રાન્ટ -ઈન - 

એડસુંસ્ટ્થાઓની 5% બેઠકો માટ ેપાત્ર છો. 

Q. Which services are considered for Category of Services? 

A. Following service are considered for Category of Services:  

A. Officers or Employees of Central Government; or 

B. Officers or Employees of Public Sector Undertakings of Central Government or any State 

Government; or  

C. Officers or Employees of nationalized banks; or  

D. Officers or Employees of United Nations, UNICEF, World Health Organization (WHO) and 

such other International Institutions located in Gujarat State; or 

E. Gujarat Cadre Officers of Indian Administrative Service, Indian Police Service or Indian 

Forest Service working in Gujarat or working in other States on deputation; or  

F. Officers or Employees of Gujarat Government posted outside Gujarat State for 

administrative reasons. 

G. Officers or employees serving in defence services. 

પ્ર. Category of Services માટે કઈ Services ને ધ્યાનમાું લેવામાું આવ ેછે? 

ઉ. Category of Services માટે નીચેની Services ધ્યાનમાું લેવામાું આવ ેછે: 

A. કેન્ર સરકારના અજધકારીઓ અથવા કમમચારી; અથવા 

B. કેન્ર સરકાર અથવા કોઈપણ રાજ્ય સરકારના જાહેર ક્ષતે્રનાઉપિમોનાઅજધકારીઓ અથવા કમમચારીઓ; અથવા 

C. રાષ્ટ્રીયકૃતબેંકોના અજધકારીઓ અથવા કમમચારીઓ;અથવા 

D. ગ િરાત રાજ્ય માું જસ્ટ્થત ય નાઇટેડનેશન્સ, ય જનસેફ, જવશ્વ આરોગ્ય સુંગઠનઅને આવા અન્ય આુંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્ટ્થાઓના 

અજધકારીઓ અથવા કમમચારીઓ; અથવા 
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E. ભારતીય વહીવટી સેવા, ભારતીય પોલીસ સેવા અથવા ભારતીય વન સેવાના ગ િરાતમાુંકાયમરત અથવા ડે્ય ટેશન પર અન્ય 

રાજ્યોમાું કાયમરત ગ િરાત કેડરના અજધકારીઓ; અથવા 

F. વહીવટી કારણોસર ગ િરાત રાજ્યની બહાર પોસ્ટ્ટ કરેલ ગ િરાત સરકારના અજધકારીઓઅથવા કમમચારીઓ. 

G. સુંરક્ષણ સેવાઓમાું સવેા આપતા અજધકારીઓ અથવા કમમચારીઓ 

Q. What is the level of disability for availing seats under PH (Physically Handicapped) quota? 

A. Not less than 40%  

 

પ્ર. PH (શારીક્રરકજવકલાુંગ) ક્ટ્વોટા હઠેળ બેઠકો મેળવવા માટ ેઅપુંગતાન ું સ્ટ્તર કેટલ ું હોવ ું િોઇએ? 

ઉ. 40% થી  ઓછી નહી 

Q. If both parents are not alive then who can act as guardian for caste and income certificate? 

A. Legal guardian. If there is no legal guardian the candidate shall be considered as orphan and 

in such case no income certificate is required. But orphan certificate is required. 

પ્ર. િો બુંન ેમાતા-જપતા હયાત ન હોય તોજાજત અને આવકના પ્રમાણપત્ર માટ ેવાલી તરીકે કોણ કામ કરી શકે? 

ઉ. કાનૂની વાલી(Legal guardian). િો કોઈ કાનનૂી વાલી(Legal guardian) ન હોય તો ઉમેદવારનેઅનાથ માનવામાું આવશ ે

અન ેઆવા ક્રકસ્ટ્સામાું આવકન ું પ્રમાણપત્ર આવશ્યક નથી. પરુંત  અનાથઅુંગને ું પ્રમાણપત્ર િરૂરી છે. 

Q. Is student of any category can apply for TFWS? 

A. Yes, subject to valid income certificate issued by competent authority. 

પ્ર. શ ું કોઈપણ કટેેગરીનો જવદ્યાથીTFWS માટે અરજી કરી શકે છે? 

ઉ. હા, સક્ષમ અજધકારી દ્વારા જારી કરાયેલ માન્ય આવક પ્રમાણપત્રન ેઆજધન. 

Q. How can I check my merit rank? 

A. After declaration of merit rank, Candidate can verify their rank by log in into their module at NIC 

website. The same will be reflected in registration details. Candidate can also check allotted 

rank on www.acpdc.co.in 

પ્ર. હ ું મારો મેરીટરેન્ક કવેી રીતે ચકાસી શક ું? 

ઉ. મેક્રરટરને્કની જાહેર થયા પછી, ઉમદેવાર NIC વેબસાઇટ પર તમેના મોડ્ય લમાું લોગ ઇન કરીન ેતેમના રેન્કની ચકાસણી કરીશક ેછે. 

તે િ રજીસ્ટ્રેશનનીજવગતોમાું પણ પ્રજતનબુંજબત થશે. ઉમદેવાર www.acpdc.co.in પરથી પણ ફાળવલેરેન્ક ચકાસી શકે છે. 
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Q. Where can I get information about the various colleges and branches coming under ACPDC? 

A. From E-information booklet available on website www.acpdc.co.in and www.gujdiploma.nic.in 

પ્ર. ACPDC હેઠળઆવતી જવજવધ કોલેિ અન ેશાખાઓ જવશ ેહ ું ક્ટ્યાુંથી માજહતી મેળવી શક ું? 

ઉ. વેબસાઇટwww.acpdc.co.in અનwેww.gujdiploma.nic.in ની મ લાકાત લઈન ેિરૂરી માજહતી મેળવી શકાય છે. 

Q. How much choices one candidate can fill? 

A. Candidate can fill all available choices to him. There are no maximum criteria of choices in 

choice filling module. 

 

પ્ર. એક ઉમેદવાર કેટલી પસુંદગીઓ ભરી શકછેે? 

ઉ. ઉમેદવાર તેન ેઉપલબ્ધ થતી બધીપસુંદગીઓ ભરી શકે છે. પસુંદગી ભરવાનામોડ્ય લમાુંપસુંદગીના કોઈ મહત્તમ માપદુંડ નથી. 

Q. Can a candidate change the filled choices? 

A. Yes. But within a stipulated time decided by ACDPC. 

પ્ર. શ ું ઉમેદવાર ભરેલી પસુંદગીઓને બદલી શકે છે? 

ઉ. હા. પરુંત  ACDPC દ્વારા નક્ટ્કી કરેલા સમયની અુંદર. 

Q. If filled choices are not locked, is it safe to logout? 

A. There is no need to lock filled choice until you complete your choice filling. However, the choice 

filled so far should be saved before logout. 

પ્ર. િો ભરેલી પસુંદગીઓ lock  કરેલ ન હોય, તો શ ું લોગઆઉટ કરવ ું સલામત છે? 

ઉ. જ્યાું સ ધી તમે તમારી પસુંદગીભરવાન ું પણૂમ ન કરો ત્યાું સ ધી ભરેલી પસુંદગીનેlock કરવાની િરૂર નથી. િો ક,ે ભરવામાું આવેલી 

પસુંદગી લોગઆઉટ પહેલાુંsave કરવી િોઈએ. 

Q. How many times can choices be edited? 

A. Unlimited. But within a stipulated time decided by ACDPC. 

પ્ર. પસુંદગીઓ કટેલી વાર edit કરી શકાય છે? 

ઉ. અમયામક્રદત.પરુંત ACDPC દ્વારા નક્ટ્કી કરેલા સમયની અુંદર. 

Q. If a candidate wants to go for reshuffling, does he need to report at admitted institute? 

A. No. 
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પ્ર. િો કોઈ ઉમેદવાર ફેરબદલ કરવા માુંગછેે, તો તેને પ્રવેશ આપેલસુંસ્ટ્થામાું જાણ કરવાની િરૂર છે? 

ઉ. ના. 

Q. If a candidate wants to go for reshuffling, does he need to pay the fees at the admitted 

institute? 

A. No. Candidates are supposed to pay fees only after completion of online admission process. 

પ્ર. િો કોઈ ઉમેદવાર ફેરબદલ કરવા માુંગછેે, તો શ ું તનેે પ્રવેશ આપતીસુંસ્ટ્થામાું ફી ભરવાની િરૂર છે? 

ઉ. ના, ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રિયા પણૂમ થયા બાદ િ ઉમેદવારોએ ફી ભરવાનીરહેશે. 

Q. If I get admission of choice in mock round, can I secure it? 

A. No. Mock round is a practice round. 

પ્ર. િો મન ેમોકરાઉન્ડમાું પસુંદગીનીપ્રવેશ મળે, તો શ ું હ ું તનેેસ રજક્ષત કરી શક ું? 

ઉ. ના, મોક રાઉન્ડ એ પ્રેજક્ટ્ટસ રાઉન્ડ છે. 

Q. If the seats in reserved quota are full, can the candidate from SC/ST/SEBC/PH/ESM/EWS get 

admission in Open category? 

A. This Question does not arise, because, category candidates have been allotted first in open 

category seats, if that seat not available than only reserved category seats will be allotted. 

પ્ર. િો અનામત ક્ટ્વોટામાું બેઠકો ભરલેીછે, તોSC/ST/SEBC/PH/ESM/EWSના ઉમેદવારનેઓપનકટેેગરીમાું પ્રવેશ મળી શકે છે? 

ઉ. આ પ્રશ્ન ઉભો થતો નથી, કારણ કે, કેટગેરીનાઉમદેવારોનoેpen કેટેગરીની બેઠકો પર પ્રથમ ફાળવવામાું આવ ેછે, િો તેબેઠક 

મળવા પાત્ર ન હોય તો િ ફક્ટ્ત અનામત કેટગેરીની બેઠકો ફાળવવામાું આવશે. 

Q. If a SC/ST/SEBC candidate gets admission under open category, will he be eligible for 

scholarship from government? 

A. Yes, if the candidate meets other requirements for eligible for scholarship. 

પ્ર. િો કોઈSC/ST/SEBC ઉમેદવારનoેpen કેટેગરી હેઠળ પ્રવેશ મળે છે, તો શ ું તે સરકાર તરફથી જશષ્યવજૃત્ત માટે પાત્ર છે? 

ઉ. હા, િો ઉમેદવાર જશષ્યવૃજત્ત માટે પાત્રતા માટેની અન્ય આવશ્યકતાઓનપેૂણમ કરે તો પાત્ર બન ેછે. 

Q. Where is the information for fee structure of self-finance institutes? 

A. Refer Fee Regulatory Committee website www.frctech.ac.in. Fee details provided also in the 

Information Booklet. 
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પ્ર. સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સુંસ્ટ્થાઓની ફીસ્ટ્રક્ટ્ચર માટનેી માજહતી ક્ટ્યાું છે? 

ઉ. ફી જનયમનકારી સજમજત(Fee Regulatory Committee)ની વબેસાઇટwww.frctech.ac.in નેrefer કરો. ફીની જવગતો 

માજહતી પ જસ્ટ્તકામાું પણ આપવામાું આવી છે. 

Q. After allotment, in how many days do we have to report at admitted institute? 

A. It is advisable to report within 3 working days, If you don’t want to participate in next round of 

Admission. Candidates are supposed to pay fees only after completion of online admission 

process. 

પ્ર. ફાળવણી પછી, કેટલા ક્રદવસોમાું આપણ ેપ્રવેશ આપતી સુંસ્ટ્થામાું જાણ કરવી પડશે? 

ઉ. િો તમે પ્રવેશના બીજા રાઉન્ડમાુંભાગ લેવા માુંગતા ન હોવ, તો 3 કાયમકારી ક્રદવસની અુંદર જાણ કરવાની સલાહ આપવામાું આવ ે

છે. ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રિયાપણૂમ થયા પછી િ ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહેશે. 

Q. Is there any reservation or special quota for girls? 

A. No. 

પ્ર. શ ું છોકરીઓ માટ ેકોઈ અનામત અથવાજવશરે્ષ ક્ટ્વોટા છે? 

ઉ. ના. 

Q. How and when do I get information for availability of vacant seats in various institutes? 

A. Immediately after allotment of seat at each round on website www.acdpc.co.in you can get 

information.  

પ્ર. જવજવધ સુંસ્ટ્થાઓમાું ખાલી બેઠકોનીઉપલબ્ધતા માટે હ ું કવેી રીતે અને ક્ટ્યારે માજહતી મેળવી શક ું? 

ઉ. વેબસાઇટ www. acpdc.co.in પર દરેક રાઉન્ડમાું બેઠક ફાળવણી પછી તરતિ તમે માજહતી મેળવી શકો છો. 

Q. How can I check that, elsewhere i could have got admission? 

A. From the cut-off marks details put up on official website after each round of allotment of seats. 

પ્ર. હ ું તે કવેી રીતે તપાસી શક ું, બીિે ક્ટ્યાુંક મને પ્રવેશ મળ્યો હોત? 

ઉ. બેઠકોનીફાળવણીના દરેક રાઉન્ડ પછી official વેબસાઇટ પર મૂકેલા કટ-ઓફ માક્ટ્સમનીજવગતોપરથી. 

Q. If I will get admission in management quota, can I still go for reshuffling in regular quota? 

A. Yes. 
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પ્ર. િો મન ેમેનિેમને્ટક્ટ્વોટામાુંપ્રવેશ મળશે, તો શ ું હ ું હજી પણજનયજમત ક્ટ્વોટામાુંફેરબદલ કરી શક ું? 

ઉ. હા. 

Q. How to confirm allotted seat? 

A. Candidate can verify their allotment status by log-in in his module. The result section will 

display allotment status. 

    · In case of zero fees, candidate can confirm his admission by accepting admission. 

    · Rest of candidates can confirm their admission by paying token tuition fees. 

પ્ર. ફાળવેલબેઠકની પ જષ્ટ કવેી રીતેકરવી? 

ઉ. ઉમેદવાર તેમના મોડ્ય લમાુંલોગઇનકરીન ેતમેની ફાળવણીની જસ્ટ્થજત ચકાસી શકે છે. પક્રરણામ જવભાગ ફાળવણીની જસ્ટ્થજતપ્રદર્શમત 

કરશ.ે 

    · શૂન્ય ફીના ક્રકસ્ટ્સામાું, ઉમેદવારપ્રવેશ સ્ટ્વીકારીને તેના પ્રવેશની પ જષ્ટ કરી શકે છે. 

    · બાકીના ઉમેદવારો ટોકનટ્ય શન ફીઓનલાઇનચકૂવીને તેમના પ્રવેશની પ જષ્ટ કરી શકે છે. 

 નોંધ: ઉપર િણાવેલ વારુંવાર પૂછાતીપ્રશ્નોત્તરી માત્ર પ્રવેશ પ્રક્રિયા અનેતનેી સરળ સમિૂતી માટ ેછે. છેલ્લા સ ધારા માટે 

સજમજતની વેબસાઈટ www.acpdc.co.in  પર નોક્રટક્રફકેશન િોવાજવનુંતી છે. આ માજહતી નો ઉપયોગ કાયદાકીય બાબત માટે 

થઇ શકશે નહીં. 

NOTE: Above Frequently asked questions answers are for admission process and its easy 

understanding only. For latest update refer notification on www.acpdc.co.in. This information 

should not be used for any legal aspect. 


