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એ.ડી. કોેજ ઓફ એન્જીન્જયરી ીંગ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ 
ોસ્ટ   ડિપ્રોભા  િીગ્રી  પ્રલળે  –   ૨૦૨૦ 

એર.િી.કોરેજ ઓપ એન્જીન્જમયીંગ , અભદાલાદ  ખાત ેચારતા ખંિ વભમના (૪) ચાય 

લષ નાં  વભમગાા નાં સવસલર , સભકેનીકર , ઈરેક્ટ્રીકર અન ેઇરેક્ટ્ટોનીક્ટ્વ એન્જિ કોમ્મનુીકેળન 

ઇજનેયી  ોસ્ટ િીપ્રોભાં િીગ્રી અભ્માવક્રભોભાં  પ્રલેળ લષ ૨૦૨૦ ભાટે અયી ત્રકો 

ભંગાલલાભાં આલે છે.અયી ત્રક વૂચનાઓ વાથે લેફવાઈટ www.ldce.ac.in ઉયથી 

ભેલી ળકાળે. 
વંૂર્ષ યીતે બયેરા અયીત્રકો ઓનરાઈન (પોભષ ભાં આેર વુચના પ્રભાર્ે) રૂ/-  

૩૫૦ /- ( અં કે  રૂ સ મા  ત્ર ર્ વો   ચા વ  ુ યા ) બ યી  તે ની  ડય સવ પ્ટ  પો ભષ  વા થે  

જો િી  ઓ ન રા ઈ ન  ગૂ ગ ર  પો ભષ  બ યી  પો ભષ  ને   જે  તે  સલ બા ગ  ભાં  

તા . ૩ ૦ - ૦ ૬ - ૨ ૦ ૨ ૦  થી  ૧ ૫ -૦૭-૨૦૨૦ વુધી ભાં જભા કયાલલાનું યશેળે. 

૧૫ -૦૭-૨૦૨૦ વાંજે ૫.૦૦ લાગ્મા છી અને અધૂયા બયેર અયીત્રકોને  પ્રલેળ 

ભાટે ધ્માને રેલાભાં આલળે નસશ.  

તા :૨૯-૦૬-૨૦૨૦                                             - આચામાષ શ્રી  
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L. D. COLLEGE OF ENGG., AHMEDABAD-380 015. 

Admission to Post-Diploma Degree Courses 2020 

Applications are invited for the admission year 2020 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 

Duly filled application form with necessary documents 
after filling online google form wil l  be  accepted  at  
respective  department  from 30/06/2020 to 
15/07/2020 (except holiday) 11:00 a.m. to 05:00 p.m. 
Applicant has to pay Rs. 350/- as online form fee as 
described in the application form. Last date of accepting 
the filled form is 15/07/2020 up to 05:00 p.m. Forms 
received after last date & time & incomplete in any form 
shall not be consider for admission process. 

 

Dt. 29/06/2020                            - Principal 

 

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

