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િત;
આચાય ી,
તમામ વિનભર સં થાઓ
તા: ૧૧-૪-૨૦૧૮ ના રોજ ચેરમેન ી, એસીપીસી સાથે થયેલ ચચા મુજબ વિનભર સં થાઓના એડમીશન
કમીટી ફોર ોફેશનલ કોષ સ, અમદાવાદ ના સહયોગથી યોજવાના થતા અવેરનેશ ો ામ ૨૦૧૮ ના અનુસંધાને
નીચે મુજબ ની માગદ શકા મંજુર કરેલ છે .

માગદ શકા
જે

વિનભર સં થાઓ એસીપીસી ના સહયોગ થી એડમીશન વષ ૨૦૧૮ અંતગત િવ યાથ ઓને ધોરણ-૧૨

પછીના ડ ી ઇજનેરી, ડ ી/ ડ લોમા ફામસી તથા બેચલર ઓફ આ કટેકચર અ યાસ મ ના એડમીશન અંગન
ે ી
માહીતી તથા માગદશન આપવાના હેતુ થી અવેરનેશ ો ામ નું આયોજન કરવા ઇ છા ધરાવતી હોય તેઓએ નીચે
મુજબ ની માગદ શકા નું પાલન કરવાનું રહેશે.
૧)

આ ો ામ અંગેની

હેરાત એસીપીસી વારા ન કી કરવામાં આવેલ નમુનામાં જ આપવાની રહેશે તથા આ

હેરાત ની કોપી એસીપીસી ને અગાઉ થી

ણ સા

મોકલવાની રહેશે. ( હેરાત નો નમુનો આ સાથે

જોડેલ છે )
૨)

જે તે સં થાએ આવા ો ામ નું આયોજન તેમની સં થા ના

લા િવ તાર માં કરવાનું રહેશે.

૩)

એસીપીસીના સહયોગથી જે તે સં થા ને વધુ માં વધુ બે ો ામ ના આયોજન ની મંજુરી આપવામાં આવશે.

૪)

આ ોગામ ના સમય તથા થળ ની

ણકારી એસીપીસી કચેરી ને ઓછા માં ઓછા ૦૪ દવસ અગાઉ

કરવાની રહેશે, કે જે થી અિધકારી ની િનયુિ ત કરી શકાય.
૫)

આ ો ામ માં એસીપીસી ના અિધકારી વારા એસીપીસી વારા િનયત કરવામાં આવેલ મીહીતી- ેઝે ટેશન
તથા એડમીશન લગતા

નોના િનરાકરણ ની સમજ આપવામાં આવશે. ો ામ આયોજક સં થા અંગેની

કોઇ જ માહીતી એસીપીસી વારા િનયુકત કરેલ અિધકારી આપશે નિહ.
૬)

આ ો ામ અંતગત આયોજક સં થા તરફથી આપવામાં આવેલ માહીતી ની યથાથતા તથા કાયદેસરતા બાબતે
એસીપીસી કોઇ જ રીતે જવાબદાર રહેશે નિહ.

૭)

આ આયોજન અંગન
ે ો તમામ પ

યવહાર awareness.acpc@gmail.com ઉપર કરવાનો રહેશે.

મે બર સે ટે રી
િબડાણ :

હેરાત નો નમુનો

