એડમીશન કિમટ ફોર

ોફશનલ કોષ સ(ટકનીકલ )

એલ.ડ કોલેજ ઓફ એ જિનયર ગ ક પસ, નવરં ગ રુ ા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫
ડ ી ઈજનેર અ યાસ મો ચલાવતી વિનભર ઈજનેર સં થાઓ ખાતે ખાલી રહલી બેઠકો પર ઓફ લાઈન

વેશ

બાબતે ( વેશ વષ૨૦૨૧-૨૨)
ડ ી ઈજનેર ની ઓનલાઈન

વેશ પ યા ના રાઉ ડ -૨ની

વેશ કાયવાહ તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૧ ના રોજ પ ૂણર્ જાહેર કરવામાં

આવેલ છે . ટે કનીકલ િશક્ષણ સંચનાલયના તાબા હેઠળની િડગ્રી ઈજનેરી અ યાસક્રમો ચલાવતી રા યની
સં થાઓ ખાતે રાઉ ડ -૨ની

વેશ કાયવાહ બાદ ની નોન એલોટમે ટ, નોન ર પોટ ગ

અને

વિનભર

વેશ રદ કરાવવાના

ઈજનેર
ના કારણે

વેશ કાયવાહ નીચે

ુ બ છે . સદર પ્રિક્રયા બાદ ખાલી રહેલી બેઠકો િશક્ષણ િવભાગ, ગુજરાત રા યનાં
જ

પ્રવતર્માન જાહેરનામાં મુજબ ભરવાની થાય છે .

નાં અનુસધ
ં ાને વિનભર્ર સં થાઓ ખાતે ખાલી રહેલી બેઠકોની માિહતી પ્રવેશ સિમિતની

ખાલી રહલી બેઠકોનો

વેબસાઈટ http://www.jacpcldce.ac.in/be.asp ઉપર મુકવામા આવેલ છે
પ્રવેશ કાયર્ક્રમ :

Date

Activities

Sr. No.
1

SFI Vacant Seat information on ACPC Website

14.10.2021

2

Vacant Seat Information on Institute Website

14.10.2021

3

Vacant Seat Admission : SFI

14.10.2021
to
25.10.2021

 Application Form Distribution
 Merit List Declaration on Institute Website
 Admission Counselling at Institute level
4

Last Date of Admission at SFI Institute Level (as per AICTE academic calendar)

ખાલી પડેલ બેઠકો પર પ્રવેશ કાયર્વાહી તા. 14/10/2021 થી તા. 25/10/2021 દરિમયાન
(૧)

30.10.2021
તે સં થા તરે યોજાશે. ઉમેદવારે

-તે સં થાના નોટીસ બોડર્ અને વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ખાલી બેઠકોનો અ યાસ કરી (૨) વિનભર્ર સં થાઓની ફી

ને યાને રાખી સંબિં ધત સં થાઓ ખાતે સં થા ારા જાહેર કરે લ કાયર્ક્રમ મુજબ

તે સં થા ખાતે િનયત ફી . ૩૦૦/- રોકડા ભરીને

પ્રવેશ ફોમર્ મેળવી સં થા ખાતે પ્રવેશ ફોમર્ જમા કરાવવાનુ ં રહેશે. સદર પ્રિક્રયા અથેર્ બહોળી પ લીસીટી સં થા તરે કરવાની રહેશે.
તે સં થાના પ્રવેશ કાયર્ક્રમ અનુસાર ઉમેદવારે વખચેર્

તે સં થાખાતે જવાનુ ં રહેશે. અગાઉનો પ્રવેશ સિમિત ારા ફાળવવામાં

આવેલ પ્રવેશ રદ થતા ઉમેદવારને ફી રીફંડ', સરકાર ીના પ્રવેશ અંગેના જાહેરનામા ના િનયમ "Cancellation Of Admission And
Refund Of Fees" પ્રમાણે થશે.
સં થાઓ ની ખાલી રહલી બેઠકો, ફ તેમજ અ ય જ ર મા હતી સિમિત ની વેબસાઈટ http://www.jacpcldce.ac.in/be.asp ઉપર
ઉપલ ધ છે . પ્રવેશ કાયમ કરાવવા માટે અસલ પ્રમાણપત્રો ચકાસણી અથેર્ આવ યક હોઈ સાથે રાખવાના રહેશે.ઉમેદવારે કોઇપણ
ે રી આપવામાં આવતી નથી. વધુ
અસલ પ્રમાણપત્રો સં થા ખાતે જમા કરાવવા ના રહેશે નિહ. પ્રવેશ મળશે જ તેની કોઈ બાંહધ
િવગત તેમજ Latest Updates માટે સિમિતની વેબસાઈટ http://www.jacpcldce.ac.in/be.asp વખતો વખત જોવા જણાવવામાં
આવે છે .
તા. ૧૪.૧૦.૨૦૨૧

- મે બર સે ટર
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