ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL COURSES - AHMEDABAD

General Instructions for Admission Process
ACPC consists of following phases:

એસીપીસી દ્વારા ઓનાઈન પ્રળે પ્રક્રિયા નીચે
મુજબના તબક્કા ળાર યોજાય છે :

1. Publication of Advertisement of admission
process
2. Online Registration on www.gujacpc.nic.in
3. Preparation and declaration of merit &
Online Choice filling
4. Admission allotment & confirmation

1. પ્રલેળ કામતક્રભની જાશેયાર્
2. www.gujacpc.nic.in લેફવાઇ્ ય ઓનરાઈન
યજીસ્ટ્ર ે ળન
3. ભેયી્ નરસ્ટ્ ની ર્ૈમાયી અને ઓનરાઈન ચઈવ પીનરાંગ
4. પ્રલેળની પાલણી અને જરૂયી ્કન પી બયીને પ્રલેળની
ફેઠક વુનનનિર્ કયલી

For entire admission process candidates are
advised to visit following websites regularly (at
least once a day) updating themselves for latest
announcements and activities.

વભગ્ર પ્રલેળ કામતલાશી દયમ્માન અગત્મની જાશેયાર્ ર્થા
વૂચનાઓ ભા્ે નલદ્યાથીઓને પ્રલેળ વનભનર્ની લેફવાઇ્
નનમનભર્ યીર્ે જર્ાાં યશેલાની વરાશ આલાભાાં આલે છે .
વનભનર્ની લેફવાઇ્ અને ર્ેની કામતલાશી નીચે ભુજફ છે..

Online Admission Process carried out by

www.jacpcldce.ac.in

www.jacpcldce.ac.in





All types of announcements
E-Booklet
List of Institutes and their courses
List of Cyber Space Centers

 Cut-off marks of previous year, Combined






દયેક પ્રકાયની જાશેયાર્



ગર્ લતના પ્રલેળ અાંગેની ભાનશર્ી, ભેયી્ નરસ્ટ્ની માદી

Online Registration and fees payment
Uploading of all documents
Online Choice Filling
Result of Allotment (Round wise)
Confirmation of allotted seat and payment
of token fees for securing the seat







3
4

• Publication of Admission Advertisement
in leading news papers

1

• Online Registration on www.gujacpc.nic.in
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• Online Filling of Registration Form
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• Uploading the required documents and online
self attestation
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• Online Payment of Registration Fees
• Application for MBA Course = INR 350/• Application for MCA Course = INR 350/• Application for MBC (To apply for both MBA
and MCA Courses) = INR 500/-
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• Confirmation of Registration

ઓનરાઈન યજીસ્ટ્ર ે ળન અને પી ની ચુકલણી
જરૂયી ડૉક્યુભેન્્ અરડ કયલા
ઓનરાઈન ચઈવ પીનરાંગ
પ્રલેળની પાલણી ની ભાનશર્ી
જરૂયી ્કન પી બયીને પ્રલેળ વુનનનિર્ કયલ

1. ઓનાઈન રજીસ્ટ્ર ે ન પ્રક્રિયા

1. Online Registration Process

2

વાઇફય સ્ટેવ વેન્્ય ની ભાનશર્ી

www.gujacpc.nic.in

www.gujacpc.nic.in

1

વાંસ્ટથાઓની ર્થા ર્ેભાાં ઉરબ્ધ અભ્માવ ક્રભની માદી

ર્થા પ્રલેળ પાલણી ની માદી

merit list and round wise allotment






ઈ-ફુકરે્

• અગ્રણી દૈ નનક લર્તભાન ત્રભાાં પ્રલેળ અાંગેની
જાશેયાર્

• www.gujacpc.nic.in ય ઓનરાઈન યજીસ્ટ્ર ે ળન
• યજીસ્ટ્ર ે ળન પભત ની જરૂયી ફધી નલગર્ બયલી
• જરૂયી ડૉક્યુભેન્્ અરડ કયલા

4
5
6

• યજીસ્ટ્ર ે ળન પીની ચુકલણી
• એભફીએ કતની યજીસ્ટ્ર ે ળન પી = રૂ. ૩૫૦/• એભવીએ કતની યજીસ્ટ્ર ે ળન પી = રૂ. ૩૫૦/• એભફીએ એભવીએ ફને કતભાાં એકવાથે અપ્રામ
કયલા ભા્ે પી = રૂ. ૫૦૦/• યજીસ્ટ્ર ે ળન વુનનનિર્ કયલુાં

MBA/MCA Admission-2020

Page 1

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL COURSES - AHMEDABAD
2.

1

Merit Declaration, Choice Filling and
Admission Confirmation
• After registration
process, ACPC will
declare merit list of all
eligible canddiates.
• Candidate needs to verify
merit number and
categoery as mentioned
in regisration details.
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• After merit declaration,
choice filling will be
initiated online.
• Candidates are advised
to fill maximum number
of choices available to
ensure admission.
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• Initial round of choice
filling will be Mock
round, based on analysis
given candidate should
modify their choices or
add more choices if not
able to secure admission
in first round.
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• After choice filling for
first round, ACPC will
allot admission on basis
of merit and choices
given by candidate
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• If candidate wishes to
confrim admission, he
needs to pay token fee
through online payment.
• It is mandatory to get
online admission slip
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• If candidate wants to
participate in second
round of admission, he
needs to give consent
within due time.
• Further process will be
similar to that of first
round

2.
Merit Declaration, Choice Filling and
Admission Confirmation

1

•નનમર્ વભમે એવીીવી ર્ભાભ
રામક ઉભેદલાયની ભેયી્ માદી
જાશેય કયળે.
•ઉભેદલાયને ર્ાના યનજસ્ટ્ડત
અકાઉન્્ ભાાં ભેયી્ નાંફય જલા
ભળે
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•ભેયી્માદી જાશેય કયામા ફાદ
નનમર્ વભમે ઓનરાઈન ચઈવ
પીનરાંગ કયલાનુાં યશેળે
•ઉભેદલાયને પ્રાપ્ત નલકલ્ભાાંથી
ભશાત્મા વાંદગીઓ બયલા
વરાશ આલાભાાં આલે છે.
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•ઉભેદલાયને વભગ્ર પ્રનક્રમાન
ભશાલય થઈ જામ ર્ે ભા્ે
ળરૂઆર્ન યાઉન્ડ ભક યાઉન્ડ
શળે. મોક રાઉન્ડ માાં મલે ો
પ્રળે અાંક્રતમ નહી ાં ગણાય.
•ભક યાઉન્ડના નલશ્લેણ ના
આધાયે ઉભેદલાય
વાંદગી
ફદરી કે ઉભેયી ળકે છે.
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•પ્રથભ યાઉન્ડ ભા્ે વાંદગી બમાત
ફાદ નનમર્ વભમભાાં વાંદગી
રક કયલાની યશે છે.
•ઉભેદલાયએ બયેરી વાંદગી અને
ભેયી્ માદીના આધાયે પ્રલેળ
પાલણી કયલાભાાં આલળે.
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•જ ઉભેદલાય પાલલાભાાં આલેર
પ્રલેળ ને કામભ કયલા ભાગર્ શમ
ર્ ઉભેદલાયે ઓનરાઈન ્કન પી
બયીને પ્રલેળ વુનનનિર્ કયલાન
યશેળે.
•પી બમાત ફાદ કાજીૂલક
ત
ઓનરાઈન એડનભળન સ્ટરી
ભેલી રેલી
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•જે નલદ્યાથીઓએ ફીજા યાઉન્ડ
ભાાં બાગ રેલ શમ ર્ેભણે વભમ
ભમાતદાભાાં અનુભનર્ આલાની
યશેળે.
•ફાકીની પ્રનક્રમા પ્રથભ યાઉન્ડ
પ્રભાણે જ શળે.
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