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ACPC એન્જીનીયરીંગ એડમીશન 2020 – સીટ મેટરીકમ ાં મહત્વનો ફે રફ ર
 ડડગ્રી એન્જીનીયરીંગનાં રીસ્ટટરે શન જન મહહન ન અાંતમ ાં શરુ થશે. CBSE, ICSE, JEE(Main) Paper-1, GUJCET વગેરે પહરક્ષ બ કી
છે છત ાં પણ ડવદ્ય થીઓ રીસ્ટટરે શન કર વી શકશે.
 ખ સ નોંધ: મ ત્ર રીસ્ટટરે શન જ શરૂ થશે. દર વર્ષે, ગજકે ટની પહે લ જ રીસ્ટટરે શન શરૂ થઈ જાય છે .
 આ વર્ષે, સાંપૂણણ એડમીશન પ્રોસેસ ઓનલ ઈન જ હશે. ગત વર્ષોની જેમ રીસ્ટટરે શન મ ટે PINની જરૂહરય ત નથી.
 ઓનલ ઈન રીસ્ટટરે શન કય ણ બ દ ડવદ્ય થીએ ફી (રૂ.300) ઓનલ ઈન જ ભરવ ની રહે શે.
 ટૂાં ક સમયમ ાં એડમીશન કમમટીની વેબસ ઈટ (www.jacpcldce.ac.in) પર વધ રે મ હહતી જાહે ર કરવ મ ાં આવશે.

Seat Distribution1
સરક રી
અને
ગ્ર ન્જટ-ઈનએઈડ

95% બેઠકો (Government Seats) ACPC દ્વ ર
0.60 * Board PCM Theory PR + 0.40 * GUJCET PR
ન આધ રે મ ત્ર ગજર તન ડવદ્ય થીઓ મ ટે ભરવ મ ાં
આવશે.

5% બેઠકો (All India Seats) ACPC દ્વ ર
JEE (Main) Paper-I ન આધ રે
સમગ્ર ભ રતન ડવદ્ય થીઓ (ગજર તન ડવદ્ય થીઓ પણ) મ ટે
ભરવ મ ાં આવશે.

સેલ્ફ
ફ યન ન્જસ
(પ્ર ઈવેટ)

50% બેઠકો (Government Seats2) ACPC દ્વ ર
0.60 * Board PCM Theory PR + 0.40 * GUJCET PR
ન આધ રે મ ત્ર ગજર તન ડવદ્ય થીઓ મ ટે ભરવ મ ાં
આવશે.

50% બેઠકો3 (Management Seats) કોલેજ દ્વ ર
GUJCET અથવ JEE (Main) Paper-I અથવ કોલેજ દ્વ ર નક્કી
કરવ મ ાં આવે તે મજબ સમગ્ર ભ રતન ડવદ્ય થીઓ (ગજર તન
ડવદ્ય થીઓ પણ) મ ટે ભરવ મ ાં આવશે.

ACPC એન્જીનીયરીંગ એડમીશન 2020 – સીટ મેટરીકમ ાં મહત્વનો ફે રફ ર
 આ ફે રફ રનો ડવદ્ય થીઓ નીચે મજબ લ ભ લઈ શકે છે .
 જો ડવદ્ય થીને બોડણ મ ાં ઓછ મ ર્કસણ છે પણ JEE(Main) Paper-1મ ાં સ ર મ ર્કસણ છે તો 5% સરક રી બેઠકો પર પ્રવેશ મેળવી શકશે.
 ડવદ્ય થી પ સે JEE(Main) Paper-1નો સ્ટકોર સધ રવ ની હી એક તક છે ક રણ કે એક પ્રયત્ન બ કી છે .
 50% મેનેજમેન્જટ બેઠકો GUJCET અથવ JEE(Main) Paper-1 અથવ કોલેજ દ્વ ર નક્કી કરવ મ ાં આવે તે આધ રે ભરવ મ ાં આવશે
મ ટે બોડણ મ ાં ઓછ મ ર્કસણ હોવ છત GUJCETમ ાં સ રો સ્ટકોર કરીને પ્ર ઈવેટ કોલેજમ ાં એડમીશન મેળવી શકે છે .

સતત અપડે ટ રહે વ મ ટે આજે જ એન્જીનીયરીંગ એડમીશનની એપ ડ ઉનલોડ કરો
Search “Engineering Admission” in Google Play Store or Apple App Store

Note:
1. As per Notification of Education Department, 5th June 2020.
2. Fees will be as per Fee Regulatory Committee's order.
3. College can surrender all or partial seats of 50% to ACPC.
50% MQ seats include 15% NRI Seats.

એન્જીનીયરીંગ એડમીશનને લગત કોઇપણ માંજવત પ્રશ્નો મ ટે
9978911553, 9428037452, 9825563616
4th Floor, Lotus Arcade, 8 – Royal Park,
Between KKV Hall to Indira Circle, Rajkot – 360005

