
 

એડમીશન કિમટ  ફોર ોફશનલ કોષ સ(ટકનીકલ )  

એલ.ડ  કોલેજ ઓફ એ જિનયર ગ ક પસ, નવરંગ રુા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫  
એમ. ફામ અ યાસ મો ચલાવતી નવી મ ૂર  ધરાવતી વિનભર સયંથાઓ ની બેઠકો પર વેશ બાબતે ( વેશ 

વષ૨૦૨૨-૨૩) 
થમ વષ ૨૦૨૨મા ં એમ. ફામ ના અ યાસ મની તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ ઓનલાઈન બી  રાઉ ડ ની વેશ કાયવાહ  

ણૂ થયેલ છે. યારબાદ ખાલી રહલી બેઠકો જુરાત યવસાિયક ટકનીકલ કોલેજો/સં થાઓ( વેશિનયમન અને ફ  કુવણી) 

િનયમ જુબ “ખાલી બેઠકો” જુબ ભરવાની કાયવાહ  નો કાય મ િસ ધ થઈ કૂલ છે. યારબાદ ફામસી કાઉ સલ ઓફ 

ઈ ડયા ારા આન ેમાન. સવ ચ યાયાલય ના આદશા સુાર રા યની ૦૨ ટલી નવી સં થાઓન ેનવી બેઠકોની મં ૂર  ા ત 

થયેલ છે. મા ં વેશ ની છે લી તાર ખ 31.12.2022 રહશે.  ના અ સુધંાન ે “ઉ ત બેઠકો” નો વેશ કાય મ નીચે જુબ 

છે.ઉ ત સં થાઓ ની સરકાર  બેઠકો (મં ૂર બેઠકોના 50%) નો એક રાઉ ડ વેશ સિમિત ારા કરવામા ંઆવશે. મા ં થમ વષ  

એમ. ફામ ના વેશ વષ-૨૦૨૨ના મેર ટ સમાિવ ટ તમામ ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશ.ે આ વેશ કાય મમા ંભાગ લવેા ઈ ક 

ઉમેદવારોએ વેબસાઈટ https://gujacpc.nic.in પર પોતાના લોગીન આઈડ  (LOGIN ID) ની મદદથી વેશ સિમિત એ 

િનયત કરલ સમય મયાદામા ંઓનલાઈન સમંિત (Consent) reshuffling પર લીક કર  ન ેઆપવાની રહશ ેતથા િવ ાથ એ ફ ત 

આજ  સં થાઓ માટ નવેસરથી ચોઈસ ફ લગ કરવાની રહશે.અગાઉનો વેશ ર  થયા બાદ ઉમેદવારોન ેફ  ર ફડં સરકાર ીના 

વેશ ગનેા હરનામા  ના િનયમ "Cancellation Of Admission And Refund Of Fees" માણે થશે. ઉ ત સં થાઓ ની યાદ  

અલગ થી વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે. 

વેશ કાય મ : 

Sr. No. Activities  
Date 

1 Seat information  21.12.2022 

2 Online Consent and filling or alternation of fresh choices (www.gujacpc.nic.in) 21.12.2022 to 
23.12.2022 

(12 noon)  
3  Allotment of Admission (www.gujacpc.nic.in) 

 
24.12.2022 

(2 PM) 

4 Confirmation of admission by Paying Token Tuition fees  (if any) 

( https://gujacpc.nic.in) 

24.12.2022 ( 2 PM)  
to 25.12.2022 

5 Declaration of Vacant seats and admission on vacant seat at respective institutes as 
per Admission Rules 

26.12.2022 to 
31.12.2022 

6 Filling up Management seats at respective institute as per Admission Rules  21.12.2022 to 
26.12.2022 

વ  ુમા હતી માટ ઉમેદવારો તથા વાલીઓ ને સમીતી ની વેબસાઈટ jacpcldce.ac.in અન ે   https://gujacpc.nic.in 

જોવા જણાવવા મા આવે છે. 

તા. ૨૧.૧૨.૨૦૨૨                                                                                    - મે બર  સે ટર  
HELP LINE NUMBER: 079-26566000 


