
ભારતનાÊ િવકાસમાÊં ભાગÊ લેવાÊ તથાÊ ઉ જવળÊ ભિવ યÊ િુનિ તÊ કરવાÊ માટÊ
ટ નોલો Ê અનેÊ ઇનોવેશનમા,ંÊ િવ Ê નેતાÊ તર કÊ ઓળખÊ ઉભીÊ કરવાÊ માટÊ
ટકનોલો નીÊ ુ િનયામાÊંઆપ ુÊં વાગતÊછે.Ê 

 

: યાવસાિયકÊ ડ ીÊઅ યાસ મો : 

અ યાસ મો: 
જુરાતમાÊં બેચલર ઓફ ફામસી, ડ લોમા ં ઇન ફામસી, , બેચલર ઓફ 

આક ટકચર, બેચલર ઓફ હોટલ મેનેજમે ટ, બેચલર ઓફ લાન ગ, બેચલર ઓફ 

ઇ ટ ર યર ડઝાઇન, બેચલર ઓફ ક કશન  ટકનોલો  ઉપરાતં બેચલર ઓફ 

યર ગ/ટકનોલો  ના લગભગÊ80Êિવિવધતા ધરાવતા અ યાસ મોÊઓફરÊ

કરવામાÊંઆવેÊછે. તેમાથંીÊકટલાકÊઉભરતા ે ો નીચેÊ જુબÊછે. 
 

*ઉભરતાÊ ે ો: ઇ ફોમશનÊએ ડÊકો િુનકશનÊટ નોલો Ê(ICT), કો ટુરÊ

સાય સÊએ જિનય રગÊ(ડટાÊસાય સ),Êઆ ટ ફિશયલÊઇ ટલજ સÊએ ડÊમશીનÊ
લિનગÊ(AI & ML), રોબો ટ સÊઅનેÊઓટોમેશનÊિવગેર 

વેશÊમાટનીÊલાયકાત:Ê 

*ડ ી એ િનયર ગ:  

ઉમેદવારÊધો.Ê 12Ê (િવ ાનÊ વાહ)ÊએકÊજÊબોડમાથંીÊ Ê િનયમ જુબ સબંિધત 

િવષયો સાથે 45%(ઓપન કટગર ના ઉમેદવારો)ÊઅનેÊ40%Ê(અનામત કટગર ના 
ઉમેદવારો)Ê ટકાવાર Ê પાસÊ કરલÊ હોવીÊ જોઈએÊ અનેÊ અ ુ પÊ વષની સબંિંધતÊ
વેશÊપર ામાÊંહાજરÊરહલÊહોવા જોઇએ. 

*ડ ી- ડ લોમાÊફામસી:Ê 

ઉમેદવાર ધો.Ê12Ê(િવ ાનÊ વાહ)ÊએકÊજÊબોડમાથંીÊ Êફર યાતÊ િવષયÊતર કÊ
ભૌિતકિવ ાનÊઅનેÊ રસાયણશા ÊસાથેÊ ી Ê િવષયÊતર કÊબોડÊ ારાÊ ચૂ યાÊ
જુબÊગણતÊઅથવાÊબાયોટકનોલો ÊઅથવાÊબાયોલો માથંીÊવૈક પકÊિવષય,Ê

અનેÊઅ ુ પÊવષની સબંિંધતÊ વેશÊપર ામાÊંહાજરÊરહલÊહોવા જોઇએ. 

*બેચલર ઓફ આક ટ ચર: Ê 

ઉમેદવારÊ ધોરણ-12માÊં ભૌિતકશા ,Ê રસાયણશા Ê અનેÊ ગણતÊ સાથેÊ 50%
(ઓપન કટગર ના ઉમેદવારો)Ê અનેÊ 45%Ê (અનામત કટગર ના ઉમેદવારો)Ê
ટકાવાર ÊપાસÊકરલÊહોવીÊજોઈએÊઅથવાÊકોઈપણÊ વાહનાÊ ડ લોમાÊઇજનેર Ê
ગણતÊ િવષયÊસાથેÊ(10+3Êપેટન)માÊં50%(ઓપન કટગર ના ઉમેદવારો)ÊઅનેÊ
45%Ê(અનામત કટગર ના ઉમેદવારો)Êટકાવાર ÊપાસÊકરલÊહોવીÊજોઈએÊતેમજÊ
NATA-2022માÊંવેલીડÊ કોરÊહોવોÊજોઇએ. 

*બેચલર ઓફ હોટલ અને ુર ઝમ મેનેજમે ટ: Ê 

ઉમેદવારÊધો.Ê 12Ê (કોઇ પણ િવ ાશાખામાથંી)ÊએકÊજÊબોડમાથંી 45%(ઓપન 

કટગર ના ઉમેદવારો)ÊઅનેÊ40%Ê(અનામત કટગર ના ઉમેદવારો)Êટકાવાર ÊપાસÊ
કરલÊહોવીÊજોઈએÊ. 
 

 

 

ડ ીÊએ જિનય રગÊપછ Êકાર કદ :  

*રોજગાર:  

યાવસાિયકÊ ડ ીÊઅ યાસ મોÊ ણૂÊકયાÊપછ ,Êિવ ાથ  નોકર ÊમાટÊસરકાર /
હર/ખાનગીÊ ે નીÊપસદંગીÊકર ÊશકÊછે.ÊતેઓÊટકિનકલÊ ફ ડનીÊનોકર ઓÊ

માટÊ ે એુટ ઇની,Ê આસી ટ ટ મેનેજર,Ê પુરવાઈઝર,Ê ુ િનયરÊ ઈજનેર,Ê

ક સ ટ ટÊવગેરમા ંપણ કારક દ ની તકો રહલી છે. 

* વÊરોજગાર:  

યવસાિયકÊ ડ ીÊઅ યાસ મોÊ રૂાÊકયાÊપછ ,ÊઉમેદવારનેÊÊ જુરાતÊસરકારÊ
નીÊ SSIP યોજનાÊ તગત,Ê GUJCOST, DST વગેરÊ નાÊ માગદશનÊ અનેÊ
મદદનોÊઉપયોગÊકર નેÊતથાÊ તેમનાÊ ારાÊ રૂાÊપાડવામાÊંઆવતાÊભડંોળનીÊ
મદદથીÊ ટાટÊઅપÊ ારાÊ વ-રોજગારÊબનંી શકÊછે.ÊÊ 

*ઉ ચÊિશ ણ:  

યવસાિયકÊ ડ ીÊઅ યાસ મોÊ ણૂÊકયાÊપછ ,ÊઉમેદવારÊતેમનાÊસબંિંધતÊ ે Ê

અનેÊમેનેજમે ટÊઅ યાસ મોમાÊંમા ટરÊ ડ ીÊમેળવવાÊમાટ િવધાથ  ભારતની 

નામાં કત IITs, NITs, IIMs તથા િવદશમા ંપણÊઉ ચÊઅ યાસનીÊપસદંગીÊકર Ê

શકÊ છે,Ê Ê તેઓÊ તેમનાÊઅ યાસÊ દરિમયાનÊ સશંોધનÊ કાયÊ કર Ê શકÊ છેÊ અનેÊ

MHRD નાÊધોરણોÊઅ સુારÊ ટાઈપે ડÊમેળવવાÊમાટÊપણÊસ મÊછે. 

વેશÊપરÊએકÊનજર:  

વષÊ2021-22 જુબ,  વેશ ગેની કડાક ય મા હતી.  

No of Seats 

GOVT GIA PPP Autonomous SFI 

B.E./B.Tech 9086 1572 306 204 55160 

B.Pharm 242 176 - - 5828 

D.Pharm 66 539 - - 693 

B.Arch - 88 - - 1408 

B.HTM - - - - 548 

B.CT. - - - - 70 

B.I.D. - - - - 46 

B.Plan - - - - 150 

Course  

Total 9394 2375 306 204 63903 

  

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL COURSES 

AND 

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL DIPLOMA COURSES 

ડો.Ê ુબેરભાઈÊડ ડોર  
માનનીયÊમં ી ીÊ(રા ય ક ા),Ê 

ઉ ચ અને તકનીક  િશ ણÊ

િવભાગ, જુરાત રા ય  

ીÊ ભુાઈÊવાઘાણી  
માનનીયÊમં ી ી,Ê 

િશ ણÊિવભાગ, જુરાત રા ય  

ીÊ પેુ ભાઇ પટલ   

માનનીયÊ ુ યમં ી ી,Ê 

જુરાત રા ય  

Type of Ins tute 
No of Degree 
Engineering 

Ins tutes 

No of Degree 
Pharmacy         
Ins tutes 

Government 16 3 

Grant In Aid 3 3 

PPP and Autonomous  2 0 

Self-Finance Ins tute 112 69 

Total 133 75 



ડ લોમાÊએ જિનય રગÊપછ Êકાર કદ :  

રોજગાર, વÊરોજગાર અને ઉ ચÊિશ ણ:  

ડ લોમાÊએ જિનય રગનોÊઅ યાસ મોÊ ણૂÊકયાÊપછ , િવ ાથ Êનોકર ÊમાટÊ
સરકાર / હર/ખાનગીÊ ે નીÊ પસદંગીÊ કર Ê શકÊ છે.Ê તેઓને ટકિનકલÊ
પુરવાઈઝર, ટકિનકલÊ આિસ ટ ટ, ટકિનિશયન, ુ િનયરÊ એ જિનયર, 

આિસ ટ ટ, પુરવાઈઝરÊવગેરÊતર કÊિન ુ તÊકરવામાÊંઆવેÊછે. આ ઉપરાતં  

ઉમેદવાર,Ê જુરાતÊ સરકારÊ નીÊ SSIP યોજનાÊ તગતÊ માગદશનÊ અનેÊ

મદદનોÊઉપયોગÊકર નેÊતથાÊ તેમનાÊ ારાÊ રૂાÊપાડવામાÊંઆવતાÊભડંોળનીÊ

મદદથીÊ ટાટÊઅપÊ ારાÊ વ-રોજગારÊમેળવીÊશકÊછે.Êવ મુા ં તેઓ  કોઈÊપણÊ

ા ચનાÊ ડ ીÊએ જિનય રગÊ(DtoD) નાÊબી ÊવષમાÊંસીધોÊ વેશÊમેળવીÊ

શકÊ છે.Ê ડ લોમાÊ એ જિનયરોÊ GSHSEB તરફથીÊ 12 ુÊં સમક Ê માણપ Ê

મેળવવાÊઅનેÊનોન-એ જિનય રગÊ નાતકÊઅ યાસ મોÊમાટÊપણÊલાયકÊછે.Ê 

વેશÊપરÊએકÊનજર: 

વષÊ 2021-22Ê માટ,Ê ACPDC એÊ જુરાતનીÊ 24Ê િુનવિસટ ઓÊ માટÊ

ઓનલાઈનÊ વેશÊ યાÊહાથÊધર Êહતી.Ê માÊંરા યનીÊસૌથીÊમોટ Êસરકાર Ê

િુનવિસટ -Ê જુરાતÊટકનોલો કલÊ િુનવિસટ Êસ હત નીચેનીÊબેઠકોÊમાટનોÊ

સમાવેશÊથાયÊછે.Ê 

અ યાસ મો:  
જુરાતમાÊં લગભગÊ 50Ê િવિવધÊ ડ લોમાÊએ જિનય રગÊઅ યાસ મોÊઅનેÊ

10Ê સકં લતÊ ડ અુલÊ ડ ીÊ અ યાસ મોÊ ઓફરÊ કરવામાÊં આવેÊ છે;Ê તેમાથંીÊ

કટલાકÊનીચેÊ જુબÊછે. 

*પરંપરાગત/કોર:Êઓટોમોબાઈલ,Êકિમકલ,Êિસિવલ,Êઇલે કલ,Êિમકિનકલ 

*મ ટ ડિસ લનર /હાઈટક: બાયો-મે ડકલ, કો ટુર, ઈસી, આઈટ , આઇ.સી. 

*ઉભરતાÊ ે ો: AI & ML, ઓટોમેશનÊઅનેÊ રોબો ટ સ, ICT, િમકિનકલÊÊÊ

(CAD/CAM), ર એુબલÊએનજ  

 

 

Type of Ins tute No of  Ins tutes No of Seats 
Government 31 19166 
Grant In Aid 5 1515 

Public-Private Partnership   2 523 
Self-Finance Ins tute 106 45600 

Total 144 66804 

www.acpdc.co.in 

Address:- ACPC Building, L D College of Engineering Campus, Ahmedabad - 380015 

Help Line (24 X 7) : 079-26566000 

Phone : 079-26305516 
Website (for Informa on) : www.acpdc.co.in  
                (for Registra on) : h ps://gujdiploma.admissions.nic.in   
Email : acpdcinfo@gmail.com           YouTube Channel:ACPDC_info 

www.jacpcldce.ac.in www.gujacpc.nic.in 

Phone : 079-26566000          Fax +91-79-26304118      
Website (for Informa on) : www.jacpcldce.ac.in  
               (for Registra on) : www.gujacpc.nic.in   
Email : ldceindia@gmail.com            

સરકાર Êસં થાઓમાÊં યાવસાિયકÊ ડ ીÊઅ યાસ મોÊઅનેÊ ડ લોમાÊએ જિનય રગનાÊમોટાભાગનાÊઅ યાસ મોÊનેશનલÊબોડÊઓફÊએ ડટશનÊ(NBA) ારાÊ
મા યતાÊ ા તÊછેÊ ÊતેમનેÊ તરરા યÊમા યતાÊમેળવવાÊમાટÊસ મÊબનાવેÊછે.Ê 

h ps://gujdiploma.admissions.nic.in/ 

: ડ લોમાÊએ જિનય રગÊ: 
 

ડ લોમાÊશાÊમાટ?Ê 

· ઉમેદવારનીÊ ુ ચÊ અ સુારÊ પસદંÊ કરવાÊ માટÊ િવિવધÊ કારનાÊ

અ યાસ મોÊઉપલ ધÊછે. 

· રા યÊિશ ણÊનીિતÊ2020Ê(NEP 2020) નીÊઅ ુ પ. 

· સ ુÊંફ Êમાળ ુÊંઅનેÊવહલીÊકમાણીÊશ ÊકરવાનીÊતક. 

· ડ લોમાÊઅ યાસ મÊપ રણામÊઆધા રતÊછેÊઅનેÊિવ ાથ ઓનેÊવા તિવકÊ

વનનીÊ યવહા રકÊ ુશળતાÊઅનેÊ ાિવ યÊ દાનÊકરવાÊમાટÊછે.  

· તણાવ ુ તÊ અનેÊ કૌશ યÊઆધા રતÊ િશ ણÊ Ê 10મી/એસએસસીÊ પછ Ê

પણÊસમાનÊસમયગાળાનીÊ દરÊવટ કલ મોબીલીટ  ( ડ ી)Ê દાનÊકરÊ
છે.Ê ઇજનેર ુÊં ળૂ તૂÊ ાનÊ મેળ યાÊ પછ Ê ટકિનકલÊ ે ેÊ ઉ ચÊ િશ ણÊ
મેળવ ુÊંસરળÊબનેÊછે.  

 

વેશÊમાટનીÊલાયકાત:Ê 

થમÊવષÊ ડ લોમાÊએ જિનય રગ: 
*SSC પછ Ê થમÊવષ 

ઉમેદવારÊ ે ,Ê િવ ાનÊઅનેÊ ગણત/બે ઝકÊગણત/ ટા ડડÊ ગણતÊસાથેÊ

લાયકાતનીÊ પર ાÊ (10મી/એસએસસી)ÊએકÊજÊબોડમાથંી પાસÊ કરલીÊ હોવીÊ

જોઈએ. 

*ITI/TEB પછ ુÊં થમÊવષ 

ઉમેદવારÊ ે ,Ê િવ ાનÊઅનેÊ ગણત/બે ઝકÊગણત/ ટા ડડÊ ગણતÊસાથેÊ

લાયકાતનીÊપર ાÊ(10મી/એસએસસી)ÊઅનેÊITI/TEB/IGTR ારાÊહાથÊધરાયેલÊ

2ÊવષનોÊમા યÊસ ટ ફકટÊકોસÊઅથવા ધો. 8 પછ   ITI નો 2ÊવષનોÊમા યÊ

સ ટ ફકટÊકોસÊપાસÊકરલÊહોવોÊજોઈએ. 
 

બી ÊવષથીÊ ડ લોમાÊએ જિનય રગ:(લેટરલÊએ -ÊCtoD) 

ઉમેદવારÊ10/એસએસસીÊ ે ,Êિવ ાનÊઅનેÊગણત/બે ઝકÊગણત/ ટા ડડÊ
ગણતÊઅનેÊ ITI/TEB/IGTR ારાÊહાથÊધરાયેલÊ2ÊવષનોÊમા યÊસ ટ ફકટÊકોસÊ
પાસÊકરલÊહોવોÊજોઈએ.  

 R       D  E   

Let your journey start towards  


