એડભીશન કમભટી પોય પ્રોપેશનર કોષીસ(ટેકનીકર )
એર.ડી કોરેજ ઓપ એન્જજમનમયીંગ કેમ્સ, નવયં ગપયુ ા, અભદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫
ડીપ્રોભાં થી ડડગ્રી ઈજનેયી અભ્માસક્રભો ચરાવતી સ્વમનબભય ઈજનેયી સંસ્થાઓ ખાતે ખારી યહેરી
ફેઠકો ય ઓપ રાઈન પ્રવેશ ફાફતે (પ્રવેશ વષભ૨૦૨૧-૨૨)
ડીપ્રોભાં થી ડડગ્રી ઈજનેયી ની ઓનરાઈન પ્રવેશ ડક્રમા ના

યાઉજડ -૨ ની પ્રવેશ કામભવાહી તા.

૨૭.૦૮.૨૦૨૧ ના યોજ  ૂર્ણ જાહેય કયલાભાાં આલેર છે . ટેકનીકર શળક્ષર્ સાંચનારમના તાફા હેઠની
ડડગ્રી ઈજનેયી અભ્માસક્રભો ચરાલતી યાજ્મની

સ્વમનબભય ઈજનેયી સંસ્થાઓ ખાતે યાઉજડ -૨ની પ્રવેશ

કામભવાહી ફાદ ની નોન એરોટભેજટ , નોન યીોટીંગ અને પ્રવેશ યદ કયાવવાના ના કાયણે ખારી યહેરી
ુ ફ છે .
ફેઠકોનો પ્રવેશ કામભવાહી નીચે મજ

સદય પ્રડક્રમા ફાદ ખારી યહેરી ફેઠકો શળક્ષર્ શલબાગ, ગુજયાત

યાજ્મનાાં પ્રલતણભાન જાહેયનાભાાં મુજફ બયલાની થામ છે . જેનાાં અનુસધ
ાં ાને સ્લશનબણય સાંસ્થાઓ ખાતે ખારી
યહેરી ફેઠકોની ભાડહતી પ્રલેળ સશભશતની લેફસાઈટ www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp ઉય મુકલાભા આલેર છે
પ્રલેળ રામકાત :
ુ ાય ખારી યહેરી ફેઠકો ભાટે પ્રવેશ વષભ ૨૦૨૧ નો ભેયીટ નંફય
(૧) સયકાયશ્રીના પ્રવતભભાન મનમભ અનસ
ક્રભાંક ધયાવતા હોમ,
ુ ાય રઘત
ુ ભ પ્રવેશ રામકાત ધયાવતા અને વષભ ૨૦૨૧ ના
(૨) AICTE ને યાજ્મ સયકાયશ્રીના મનમભો અનસ
યમુ નવસીટીના ભોડા ડયણાભ જાહેય થવાને રીધે યજીસ્રેશન કયાવેર ન હોમ,
ુ ાય રઘત
ુ ભ પ્રવેશ રામકાત ધયાવતા અને ગજ
ુ યાત યાજ્મ
(૩) AICTE ને યાજ્મ સયકાયશ્રીના મનમભો અનસ
કે અજમ યાજ્મભાંથી વષભ ૨૦૨૧ કે તેના અગાઉ ના વષોભાં ડીપ્રોભાં ાસ કયે ર હોમ
ુ યાત યાજ્મભાં આવેરી ભાજમ યમુ નવસીટીભાંથી
(૪) ગજ

D.Voc. Stream ભાંથી ડીપ્રોભાં ધયાવતા હોમ

તેવા ઉભેદવાયો
ુ યાત યાજ્મભાં આવેરી ભાજમ યમુ નવસીટીભાંથી
(૫) ગજ

B.SCની ડડગ્રી ધયાવતા અને જેઓએ

ધો.૧૨(વી.પ્ર)ની યીક્ષા ગણણત મવષમ સાથે ઉતીણભ કયે ર હોમ તેવા ઉભેદવાયો
ુ ાય રઘત
ુ ભ પ્રવેશ રામકાત ધયાવતા અને અજમ
(૬) AICTE ને યાજ્મ સયકાયશ્રીના મનમભો અનસ
યાજ્મભાંથી વષભ ૨૦૨૧ કે તેના અગાઉ ના વષોભાં ડીપ્રોભાં ાસ કયે ર હોમ તેવા ઉભેદવાયો
પ્રલેળ કામણક્રભ :

Sr.
No.

Activities

Date

1

SFI Vacant Seat information on ACPC Website

31.08.2021

2

Vacant Seat Information on Institute Website

02.09.2021

3

Vacant Seat Admission : SFI

02.09.2021
to
10.10.2021

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

ખારી ડેર ફેઠકો ય પ્રલેળ કામણલાહી

તા. 02/09/2021 થી તા.

10.10.2021 દયશભમાન જે તે

સાંસ્થાસ્તયે મોજાળે. ઉભેદલાયે (૧) જે-તે સાંસ્થાના નોટીસ ફોડણ અને લેફસાઈટ ઉય મુકલાભાાં આલેર
ખારી ફેઠકોનો અભ્માસ કયી (૨) સ્લશનબણય સાંસ્થાઓની પી ને ધ્માને યાખી સાંફશાં ધત સાંસ્થાઓ ખાતે સાંસ્થા
દ્વાયા જાહેય કયે ર કામણક્રભ મુજફ જે તે સાંસ્થા ખાતે શનમત પી રૂ. ૩૦૦/- યોકડા બયીને પ્રલેળ પોભણ ભેલી
સાંસ્થા ખાતે પ્રલેળ પોભણ જભા કયાલલાનુ ાં યહેળે. સદય પ્રડક્રમા અથે ફહોી બ્રીસીટી સાંસ્થા સ્તયે કયલાની
યહેળે. જે તે સાંસ્થાના પ્રલેળ કામણક્રભ અનુસાય ઉભેદલાયે સ્લખચે જે તે સાંસ્થાખાતે જલાનુ ાં યહેળે. અગાઉનો
પ્રલેળ સશભશત દ્વાયા પાલલાભાાં આલેર પ્રલેળ યદ થતા ઉભેદલાયને પી યીપાંડ', સયકાયશ્રીના પ્રલેળ અંગેના
જાહેયનાભા ના શનમભ "Cancellation Of Admission And Refund Of Fees" પ્રભાર્ે થળે.
સંસ્થાઓ ની ખારી યહેરી ફેઠકો, પી તેભજ અજમ જરૂયી ભાડહતી સમભમત ની વેફસાઈટ
www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp ઉય ઉરબ્ધ છે .

પ્રલેળ કામભ કયાલલા ભાટે અસર પ્રભાર્ત્રો

ચકાસર્ી અથે આલશ્મક હોઈ સાથે યાખલાના યહેળે.ઉભેદલાયે કોઇર્ અસર પ્રભાર્ત્રો સાંસ્થા ખાતે
ે યી આલાભાાં આલતી નથી.
જભા કયાલલા ના યહેળે નડહ. પ્રલેળ ભળે જ તેની કોઈ ફાાંહધ
તેભજ Latest Updates ભાટે સશભશતની લેફસાઈટ

લધુ શલગત

www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp લખતો લખત જોલા

જર્ાલલાભાાં આલે છે .

તા. ૩૧.૦૮.૨૦૨૧

- ભેમ્ફય સેક્રેટયી
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