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એલ.ડી. કોલેજ ઓફ એન્જીન્જયરી ીંગ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ 
પોસ્ટ   ડિપ્લોમા  િીગ્રી  પ્રવશે  –   ૨૦૨૧ 

એલ.િી.કોલેજ ઓફ એન્જીન્જયરીંગ , અમદાવાદ  ખાત ેચાલતા ખંિ સમયના (૪) ચાર 

વર્ષ નાં  સમયગાળા નાં સસસવલ , સમકેનીકલ , ઈલેક્ટ્રીકલ અન ેઇલેક્ટ્ટોનીક્ટ્સ એન્જિ કોમ્યનુીકેશન 

ઇજનેરી  પોસ્ટ િીપ્લોમાં િીગ્રી અભ્યાસક્રમોમાં  પ્રવેશ વર્ષ ૨૦૨૧ માટે અરી પત્રકો 

મંગાવવામાં આવે છે.અરી પત્રક સૂચનાઓ સાથે વેબસાઈટ www.ldce.ac.in ઉપરથી 

મેળવી શકાશે. 
સંપૂર્ષ રીતે રરેલા અરીપત્રકો ઓનલાઈન (ફોમષ માં આપેલ સુચના પ્રમાર્ે) રૂ/-    

૩૫૦ /- ( અં કે  રૂ સપ યા  ત્ર ર્ સો  પ ચા સ  પુ રા ) ર રી  તે ની  ડર સસ પ્ટ  ફો મષ  સા થે  

જો િી  ઓ ન લા ઈ ન  ગૂ ગ લ  ફો મષ  ર રી  ફો મષ  ને   જે  તે  સવ રા ગ  માં  

તા . ૦ ૮ - ૦ ૭ - ૨ ૦ ૨ ૧  થી  ૦ ૯ -૦૮-૨૦૨૧ દરસમયાન સવારે ૧૧.૦૦ થી સાંજે 

૫.૦૦ (રજાના ડદવસો સસવાય) સુધી માં જમા કરાવવાનું રહેશે. ૦૯ -૦૮ -૨૦૨૧ 

પછી અને અધૂરા રરેલ અરીપત્રકોને  પ્રવેશ માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે નસહ.  

   તા :૦૭-૦૭-૨૦૨૧                                             - આચાયાષ શ્રી  
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L. D. COLLEGE OF ENGG., AHMEDABAD-380 015. 

Admission to Post-Diploma Degree Courses 2021 

Applications are invited for the admission year 2021 to 
the Post Diploma Degree Courses in Civil, Mechanical, 
Electrical & E.C. Engineering of 4 (Four) years duration by 
this institute. The application forms can be downloaded 
from website www.ldce.ac.in 

Applicant has to pay Rs/-. 350/- as online form fee as 
described in the application form. Duly filled application 
form with necessary documents after filling online google 
form wil l  be  accepted  at  respective  department  
from  0 8  /  07/2021 to 09/08/2021 (except holiday) 11:00 
a.m. to 05:00 p.m. Last date of accepting the filled form is 
09/08/2021. Forms received after last date & incomplete in 
any form shall not be consider for admission process. 
 

Dt. 07/07/2021                            - Principal 

 

http://www.ldce.ac.in/

