થમ વષ બેચલર ઓફ ક સ

શન ટકનોલો

(બી.સી.ટ .) તેમજ બેચલર ઓફ ઇ ટ ર અર ડઝાઈન

(બી.આઈ.ડ .) અ યાસ મો માં ઓનલાઈન રાઉ ડ
પડલી બેઠકો ઉપર

વેશ ઈ

િુ નવિસટ ) ખાતે ખાલી

વિનભર સં થા (સે ટ

ક ઉમેદવારો માટનો કાય મો - વષ-૨૦૨૦.

થમ વષ ૨૦૨૦ માં બેચલર ઓફ ક સ
ડઝાઈન

તે

શન ટકનોલો

(બી.આઈ.ડ .) અ યાસ મોની ઓફ લાઈન

(બી.સી.ટ .) તેમજ બેચલર ઓફ ઇ ટ ર અર
વેશ

યા તા. ૨૭/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ

ૂણ

થયેલ છે .
સદર

ભરવાની થાય છે .
મા હતી

ુ ધ
ં ાને વિનભર સં થા (સે ટ
નાં અ સ

ઉમેદવાર (૧) સે ટ

ુ બ સે ટ
જ

. ૩૦૦/- રોકડા ભર ને

ારા ફાળવવામાં આવેલ

ારા

હર

વેશ ફોમ મેળવી સં થા

યા અથ બહોળ પ લીસીટ સં થા તર કરવાની રહશે.

ુ ાર ઉમેદવાર વખચ સં થા (સે ટ
વેશ કાય મ અ સ

વેશ સિમિત

શે.

ુ વામાં આવેલ ખાલી બેઠકોનો
ક

િુ નવિસટ )ની ફ ને યાને રાખી સં થા ખાતે સં થા

િુ નવિસટ ખાતે િનયત ફ

ુ બ
જ

ુ વામાં આવેલ છે .
ક

િુ નવિસટ ના નોટ સ બોડ અને વેબસાઈટ ઉપર

વેશ ફોમ જમા કરાવવા ું રહશે. સદર

સં થાના

હરનામાં

વેશ કાયવાહ તા. ૧૩/૧૧/૨૦૨૦ થી તા. ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ દરિમયાન યો

અ યાસ કર (૨) વિનભર સં થા (સે ટ
કરલ કાય મ

વતમાન

િુ નવિસટ -CEPT) ખાતે ખાલી રહલી બેઠકોની

વેશ સિમિતની વેબસાઈટ www.jacpcldce.ac.in ઉપર

ખાલી પડલ બેઠકો પર

ખાતે

ુ રાત રા યનાં
જ

યા બાદ ખાલી રહલી બેઠકો િશ ણ િવભાગ,

િુ નવિસટ ) ખાતે જવા ું રહશે. અગાઉનો

વેશ રદ થતા ઉમેદવારને ફ ર ફંડ', સરકાર ીના

વેશ

ગેના

હરનામા ના િનયમ "Cancellation Of Admission And Refund Of Fees" માણે થશે.
વેશ કાયમ કરાવવા માટ અસલ

માણપ ો ચકાસણી અથ આવ યક હોઈ સાથે રાખવાના રહશે.

વેશ

મળશે જ તેની કોઈ બાંહધર આપવામાં આવતી નથી.
વ ુ િવગત તેમજ Latest Updates માટ સિમિતની વેબસાઈટ www.jacpcldce.ac.in વખતો વખત જોવા
જણાવવામાં આવે છે .
તા. ૧૨/૧૧/૨૦૨૦

- મે બર સે ટર

