
 

 

એડમીશન કમમટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્ષીસ(ટેકનીકલ )  

એલ.ડી કોલેજ ઓફ એન્જજમનયરીંગ કેમ્પસ, નવરંગપરુા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫  
ડડગ્રી ઈજનેરી અભ્યાસક્રમો ચલાવતી સરકારી અને  અર્ધ સરકારી ઈજનેરી સસં્થાઓ તાતે તાલી રલલેી ઠેોકો પર 

ઓન લાઈન પ્રવેશ ઠાઠતે (પ્રવેશ વર્ષધ૨૦૨૧-૨૨) 
પ્રથમ વર્ષ ૨૦૨૧ મ ાં ડિગ્રી ઇજનેરી અભ્ય સક્રમની ત . ૧૪/૧0/૨૦૨૧ ન  રોજ ઓનલ ઈન બીજા ર ઉન્િ ની પ્રવેશ ક યષવ હી 
પરૂ્ષ થયેલ છે. ત્ય રબ દ ખ લી રહલેી બેઠકો ગજુર ત વ્યવસ યયક ટેકનીકલ કોલેજો/સાંસ્થ ઓ(પ્રવેશયનયમન અને ફી ચકુવર્ી) 
યનયમ મજુબ “ખ લી બેઠકો” મજુબ ભરવ ની થ ય છે. જેન  અનસુાંધ ને ટેકનીકલ યશક્ષર્ સાંચ લયન  ત બ  હઠેળ ની ડિગ્રી 
ઈજનેરી અભ્ય સક્રમો ચલ વતી ર જ્યની સરક રી અને અનદુ યનત સાંસ્થ ઓ તેમજ IITRAM ખ ત ે ‘નોન-ડરપોડટિંગ’, તેમજ પ્રવેશ 
રદ્દને ક રર્ે “ખ લી બેઠકો” નો પ્રવેશ ક યષક્રમ નીચે મજુબ છે. 

જેમ ાં પ્રથમ વર્ષ ડિગ્રી ઇજનેરી પ્રવેશ વર્ષ -૨૦૨૧ ન  મેરીટ સમ યવષ્ટ તમ મ ઉમેદવ રો ભ ગ લઇ શકશે. આ પ્રવેશ ક યષક્ર્મમ ાં 
ભ ગ લેવ  ઈચ્છુક ઉમેદવ રોએ વેબસ ઈટ www.gujacpc.nic.in પર પોત ન  લોગીન આઈિી (LOGIN ID) ની મદદથી 
પ્રવેશ સયમયત એ યનયત કરેલ સમય મય ષદ મ ાં ઓનલ ઈન સાંમયત (Consent) reshuffling પર ક્લીક કરી ને આપવ ની રહશેે 
તથ  યવદ્ય થીએ ફક્ત સરક રી સાંસ્થ ઓ મ ટે ચોઈસ ફીલલિંગ કરવ ની રહશેે. 

વેબસ ઈટ ઉપર દશ ષવેલ બેઠકો ઉપર ાંત ઉચ્છચ મેરીટ ધર વત  ઉમેદવ રો ન ેપ્રવશે મળત  તેમન  દ્વ ર  ખ લી થયેલ આનસુાંલગક 
સરક રી અને અનદુ નીત સાંસ્થ ઓની બેઠકો પર્ ઉપલબ્ધ થવ ની શક્યત ઓ છે. આથી ઉમેદવ રોને પોત નો મેરીટ ક્રમ ાંક અને 
ઉપલબ્ધ બેઠકોની મ ડહતી ચક સી અન ેત્ય રબ દ “ખ લી બેઠકો” ઓનલ ઈન પ્રવેશ મ ટે ભ ગ લેવ ની સલ હ આપવ મ ાં આવ ેછે. 
અગ ઉનો પ્રવેશ રદ્દ થય  બ દ ઉમેદવ રોને ફી રીફાંિ સરક રશ્રીન  પ્રવેશ અંગેન  જાહરેન મ   ન  યનયમ "Cancellation Of 

Admission And Refund Of Fees" પ્રમ ર્ે થશે. 
પ્રવેશ કાયધક્રમ : 

Sr. No. Activities  
Date 

1 Govt/GIA Vacant Seat information  18.11.2021 

2 Online Consent and filling or alternation of choices for Government/GIA 

Iinstitutions and IITRAM (www.gujacpc.nic.in) 

19.11.2021 
to 

21.11.2021 

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

23.11.2021 

4 Confirmation of admission by Paying Token Tuition fees  

(www.gujacpc.nic.in) 

 

23.11.2021  
to  

24.11.2021 

 
વધ ુમ ડહતી મ ટે ઉમેદવ રો તથ  વ લીઓ ને સમીતી ની વેબસ ઈટ www.jacpcldce.ac.in અને  www.gujacpcnic.in 
જોવ  જર્ વવ  મ  આવે છે. 
તા. ૧૮.૧૧.૨૦૨૧                                                                                   - મેમ્ઠર  સેકે્રટરી   

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

http://www.gujacpc.nic.in/
http://www.jacpcldce.ac.in/
http://www.gujacpcnic.in/

