
 

 

એડમીશન કમમટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્ષીસ(ટેકનીકલ )  

એલ.ડી કોલેજ ઓફ એન્જજમનયરીંગ કેમ્પસ, નવરંગપરુા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫  
ડડગ્રી/ડડપ્લોમા ફામમસી અભ્યાસક્રમો ચલાવતી સ્વમનર્મર ઈજનેરી સસં્થાઓ ખાતે ખાલી રહલેી બેઠકો પર ઓફ લાઈન 

પ્રવેશ બાબતે (પ્રવેશ વર્ષમ૨૦૨૨-૨૩) 
પ્રથમ વર્ષ ૨૦૨૨મ ાં  ડિગ્રી તથ  ડિપ્લોમ  ફ મષસીન  અભ્ય સક્રમની ત .૩૦/૧૧/૨૦૨૨ ન  રોજ ઓનલ ઈન બીજા ર ઉન્િ ની 
પ્રવેશ ક યષવ હી પરૂ્ષ થયેલ છે. તે મજુબ પ્રવેશ મેળવેલ તમ મ વવદ્ય થીઑ એ સાંસ્થ  ખ તે ત .૧.૧૨.૨૦૨૨ સધુીમ ાં ડરપોડટિંગ 
કરવ નુાં રહશેે. ટેકનીકલ વશક્ષર્ સાંચન લયન  ત બ  હઠેળની ડિગ્રી ઈજનેરી અભ્ય સક્રમો ચલ વતી ર જ્યની સ્વમનર્મર   ડિગ્રી તથ  
ડિપ્લોમ  ફ મષસી સસં્થાઓ ખાતે રાઉજડ -૨ની પ્રવેશ કાયમવાહી બાદ ની નોન એલોટમેજટ, નોન રીપોટીંગ  અને પ્રવેશ રદ 
કરાવવાના  ના કારણે ખાલી રહલેી બેઠકોનો પ્રવેશ કાયમવાહી નીચે મજુબ છે. સદર પ્રડક્રય  બ દ ખ લી રહલેી બેઠકો વશક્ષર્ વવભ ગ, 

ગજુર ત ર જ્યન ાં પ્રવતષમ ન જાહરેન મ ાં મજુબ ભરવ ની થ ય છે. જેન ાં અનસુાંધ ને સ્વવનભષર સાંસ્થ ઓ ખ તે ખ લી રહલેી બેઠકોની મ ડહતી 
પ્રવેશ સવમવતની વેબસ ઈટ http://www.jacpcldce.ac.in ઉપર મકુવ મ  આવલે છે 

પ્રવેશ ક યષક્રમ : 
Sr. No. Activities Date 

1 SFI Vacant Seat information on ACPC Website  01.12.2022 

2 Vacant Seat Information on Institute Website  01.12.2022 

3 Vacant Seat Admission : SFI  

• Application Form Distribution 

• Merit List Declaration on Institute Website  

• Admission Counselling at Institute level 
 

 

01.12.2022 
onwards 

4 Last Date of Admission at SFI Institute Level (as per AICTE academic calendar) 24.12.2022 

ખ લી પિલે બેઠકો પર પ્રવેશ ક યષવ હી તા. ૦૧.૧૨.૨૦૨૨ થી જે તે સાંસ્થ સ્તરે યોજાશે. ઉમેદવ રે (૧) જે-તે સાંસ્થ ન  નોટીસ 
બોિષ અને વેબસ ઈટ ઉપર મકુવ મ ાં આવેલ ખ લી બઠેકોનો અભ્ય સ કરી (૨) સ્વવનભષર સાંસ્થ ઓની ફી ને ધ્ય ને ર ખી સાંબાંવધત 
સાંસ્થ ઓ ખ તે સાંસ્થ  દ્વ ર  જાહરે કરેલ ક યષક્રમ મજુબ જે તે સાંસ્થ  ખ તે વનયત ફી રૂ. ૩૦૦/- રોકિ  ભરીને પ્રવેશ ફોમષ મળેવી 
સાંસ્થ  ખ તે પ્રવેશ ફોમષ જમ  કર વવ નુાં રહશેે. સદર પ્રડક્રય  અથે બહોળી પબ્લીસીટી સાંસ્થ  સ્તરે કરવ ની રહશેે. જે તે સાંસ્થ ન  
પ્રવેશ ક યષક્રમ અનસુ ર ઉમેદવ રે સ્વખચ ેજે તે સાંસ્થ ખ તે જવ નુાં રહશેે. અગ ઉનો પ્રવેશ સવમવત દ્વ ર  ફ ળવવ મ ાં આવેલ પ્રવશે 
રદ થત  ઉમેદવ રને ફી રીફાંિ', સરક રશ્રીન  પ્રવેશ અંગેન  જાહરેન મ  ન  વનયમ "Cancellation Of Admission And Refund Of 

Fees" પ્રમ ર્ ે થશે. સસં્થાઓ ની ખાલી રહલેી બેઠકો, ફી તેમજ અજય જરૂરી માડહતી સમમમત ની વેબસાઈટ 
http://www.jacpcldce.ac.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે. પ્રવેશ ક યમ કર વવ  મ ટે અસલ પ્રમ ર્પત્રો ચક સર્ી અથે આવશ્યક હોઈ સ થે 
ર ખવ ન  રહશેે.ઉમેદવ રે કોઇપર્ અસલ પ્રમ ર્પત્રો સાંસ્થ  ખ તે જમ  કર વવ  ન  રહશેે નડહ.  પ્રવેશ મળશે જ તેની કોઈ બ ાંહધેરી 
આપવ મ ાં આવતી નથી. વધ ુવવગત તેમજ Latest Updates મ ટે સવમવતની વેબસ ઈટ http://www.jacpcldce.ac.in વખતો વખત 
જોવ  જર્ વવ મ ાં આવ ેછે. 
તા. ૩૦.૧૧.૨૦૨૨                                                                                           - મેમ્બર  સેકે્રટરી 

Help Line Number : 079-26566000 (24 × 7) 

http://www.jacpcldce.ac.in/be.asp

