
 

એડમીશન કમમટી પોર પ્રોપેશન કોષીસ(ટેકનીક )  

એ.ડી કોેજ ઓપ એન્જજમનયરીંગ કેમ્સ, નવરંગપરુા, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૧૫  
ડીપ્ોમા ંથી ડડગ્રી ઈજનેરી અભ્યાસક્રમો ચાવતી સરકારી અને  અધધ સરકારી ઈજનેરી 
સસં્થાઓ ખાતે ખાી રહેી ફેઠકો ર ઓપ ાઈન પ્રવેશ ફાફતે (પ્રવેશ વષધ૨૦૨૧-૨૨) 

ટેકનીક શક્ષણ સચંનાયના તાબા હઠેલની ડડગ્રી ઈજનેરી અભ્યાસક્રમો ચાળતી રાજ્યની 
સરકારી અને  અધધ સરકારી ઈજનેરી સસં્થાઓ ખાતે રાઉજડ -૨ની પ્રવેશ કાયધવાહી ફાદ ની 
નોન એોટમેજટ ના કારણે ખાી રહેી ફેઠકોનો પ્રવેશ કાયધવાહી નીચે મજુફ છે. રાઉજડ -૨ 
ફાદ ની સરકારી અને  અધધ સરકારી ઈજનેરી સસં્થાઓ ખાતેની ખાી રહેી ફેઠકો પ્રવેશ 
સમમમત ની વેફસાઈટ www.jacpcldce.ac.in ઉર ઉબ્ધ છે.  

પ્રવેશ ાયકાત : 
(૧) સરકારશ્રીના પ્રવતધમાન મનયમ અનસુાર ખાી રહેી ફેઠકો માટે પ્રવેશ વષધ ૨૦૨૧ નો 
મેરીટ નફંર ક્રમાકં ધરાવતા હોય, (૨) AICTE ને રાજ્ય સરકારશ્રીના મનયમો અનસુાર ઘતુમ 
પ્રવેશ ાયકાત ધરાવતા અને વષધ ૨૦૨૦ નો યમુનવસીટીના મોડા ડરણામ જાહરે થવાને ીધે 
રજીસ્રેશન કરાવે ન હોય, (૩) AICTE ને રાજ્ય સરકારશ્રીના મનયમો અનસુાર ઘતુમ પ્રવેશ 
ાયકાત ધરાવતા અને  ગજુરાત રાજ્ય કે અજય રાજ્યમાથંી વષધ ૨૦૨૦-૨૧ કે તેના અગાઉ 
ના વષોમા ંડીપ્ોમા ંાસ કરે હોય   

પ્રવેશ કાયધક્રમ : 
 

Sr. No. Activities  
Date 

1 Govt/GIA Vacant Seat information  02.09.2021 

2 Download Application Form from  www. jacpcldce.ac.in 
and Entry of candidate details in Google sheet on below 
mention link:  Link : 
https://forms.gle/LreF8fLuGnazkCVx8 

02.09.2021 to 
15.09.2021 

3 Submission of Registration form  with necessary 

documents ONLY at ACPC Building , L D College of 

Engineering Campus, Ahmedabad. 

  

 

02.09.2021 to 
16.09.2021 
 

4 Declaration of common Merit List on ACPC website 

www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp 

20.09.2021 

5 Counseling at ACPC Building , L D College of Engineering, 
Ahmedabad  (Bring all the original Documents at the 
time of Counselling )  

23.09.2021 

 

 
 

https://forms.gle/LreF8fLuGnazkCVx8


પ્રવેશ સમમમત ની વેફસાઈટ www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp ઉર અરજીત્રક સામે છે. દરેક 
ઉમેદવારે આ અરજીત્રક સાથે જરૂરી તમામ દસ્તાવેજો/માકધશીટ સાથે સમમમત ને 
તા.૧૬.૦૯.૨૦૨૧ સધુી રૂફરૂ કે ોસ્ટ થી નીચેના સરનામે મોકી આવી જરૂરી છે.    
 

સરનામુ ં:  એસીીસી બફલ્ડીંગ , એડી ઈજનેરી કોેજ કેમ્સ , નવરંગપરુા , અમદાવાદ 
૩૮૦૦૧૫ 

 

સસં્થાઓ ની ખાી રહેી ફેઠકો, પી તેમજ અજય જરૂરી માડહતી સમમમત ની વેફસાઈટ 

www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp ઉર ઉબ્ધ છે. પ્રળે કાયમ કરાળળા માટે અસ પ્રમાણત્રો 

ચકાસણી અથે આળશ્યક હોઈ સાથે રાખળાના રહેે.ઉમેદળારે કોઇણ અસ પ્રમાણત્રો સસં્થા ખાતે 

જમા કરાળળા ના રહેે નડહ.  પ્રળે મલે જ તેની કોઈ બાહંધેરી આળામા ંઆળતી નથી.  ળધ ુશળગત 

તેમજ Latest Updates માટે સશમશતની ળેબસાઈટ www.jacpcldce.ac.in/d2d.asp ળખતો ળખત જોળા 

જણાળળામા ંઆળે છે. 

તા. ૩૧.૦૮.૨૦૨૧                                                          - મેમ્ફર  સેકે્રટરી   

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

 


