ચોઈસ ભરવા માટ ની

•તમારા
તપાસો

ચોઈસ ભરવાની

ોફાઈલ માં જઈ ને ર ક
•શ

•તમારા ડશબોડ પર આપને
ચોઈસ ની યાદ દખાશે

મેર ટ ર ક અને ચોઈસ ની

ભરો

યા

તેટલી વ ુ ને વ ુ ચોઈસ

યા

•તમાર ચોઈસ ની યાદ ને

અ તા માંક અ સ
ુ ાર ગોઠવો

•ચોઈસ ને સેવ કરતા રહો

•તમાર બધી પસંદગી ની ચોઈસ
ભરાઈ ગયેલ છે તે

િુ નિ ત કરો

ચકાસણી

પસંદગી માંક

જ
ુ બ ચોઈસ

ગોઠવી અને તેને સેવ કરો

Step 1: મેર ટ ર ક તપાસો
 હાલમાં, તમે તમાર

ોફાઇલમાંથી તમા ંુ ર ક ચકાસી શકો છો.

 સં થા અને તેના અ યાસ મો ની ચોઈસ માટની ઉપલ ધ પસંદગીઓ ડશબોડમાં
દશાવવામાં આવી છે . બધી પસંદગીઓ પસંદગી ભરવાના છે લા દવસે મ યરા ીએ
આપમેળે 12 કલાકલોક થઇ જશે. તે પહલા તમે ઈ છો તેટલી વખત પસંદગીઓને
ઉમેર અને ફર થી ગોઠવી શકો છો.

Step 2 :ચોઈસ ભરવાની



યા

િવ ાથ ને તમામ ઉપલ ધ સં થા અને તેના અ યા મો ની ચોઈસદશાવવામાં આવશે આમાં .
સં થાના નામ અને અ યા મો નામ, સં થાના

કાર (સરકાર અથવા ખાનગી)

ું તર ક અલગ કર

શકાશે . ના પરથી ઉપલ ધ સ ં થા અને તેના અ યા મોપસંદગી સરળતાથી ઉમેર શકો છો.


ઉપલ ધ સં થા અને તેના અ યાસ મો ની ચોઈસ પસંદગીઓ, સં થાના
ખાનગી), શાખા

કાર (સરકાર અથવા

ુ બની અને સં થાના નામ ારા ફ ટર કર શકાય છે .
જ
ુ બ શ
જ



િવ ાથ ઈ છા

બધી ચોઈસપસંદગી ભર શક છે .



ત ુ પરાંત, તમે એકજ વાર માં પણ બધી પસંદગીઓ ઉમેર શકો છો અને પછ થી તમે તેને અ તા મ
અ સ
ુ ાર ગોઠવી શકો છો.



િવ ાથ તેની ચોઈસ ને Save and Continue પર લીક કર ને ચોઈસ ને save કર શકશે.

Available Choices :

Available Choice : Selection Institute Type

Available Choice : Institute name wise

Fill Choice :

Step 3: પસંદગીઓની ગોઠવણી



બધી ઉપલ ધ પસદ
ં ગીઓ ઉમેયા પછ , તમે હવે તમારાઅ તા મના આધાર પસંદગીઓને ફર થી
ગોઠવી શકો છો. ઉપરાંત,તમે પસંદગી ભરવાનાં

ુ ીમા કોઈપણ સમયે
ધ

િતમ સમયપ ક

પસંદગીઓ ઉમેર શકો છો અથવાપસંદગીને delete પણ

કર શકો છો અને પછ થી તેને ફર થી

ગોઠવી શકો છો.


પસંદગીઓને Remove ,UP and Down કરવા માટના બટન પહલેથી જ પસંદગી ભરવાના િવભાગમાં
ઉપલ ધ છે.

ુ ય ફરબદલી કરવા માટ Manage filed choice, Choice interchange, Choice

rearrange or Multiple deletion.બટન વડ સરળતાથી કર શકાય છે .

Function
Remove

Activity
તે પસંદગી ૂ ર કરવા માટ.
જો તમે ઇ છો તો તમે તેન ે ફર થી ઉમેર શકો છો

Up

તમાર પસંદગી એક ટપ ારા ઉપર વધશે

Down

તમાર પસંદગી એક ટપ ારા નીચે ઉતરશે.

Manage filed choice

પસંદગીઓ એક સાથે

ૂ ર કર શકશે, એક સાથે ઉપર ખસેડ

શકાશે અને એક સાથે નીચે ખસેડ શકાશે.

Choice interchange

પસંદગીઓના

ખાસ

સેટને

પસંદ

કર તેમનોબદલીશકાય

છે .(દા.ત. 1 થી 3અથવા 3 થી 1)

Choice rearrange

બધી ઉમેરવામાં આવેલી પસંદગીઓ

દિશત થશે અને

તેમનો અ ત મ એક જ પગલામાં આપી શકાય છે

Multiple deletion

એક ટપમાં એક કરતા વ ુ પસંદગી કા delete કર શકાય છે

પસંદગી ૂ ર કરવી

ચોઈસનીઅદલા-બદલી

ચોઈસ ફર ગોઠવવી

એકકરતા વ ુ ચોઈસ delete કરવી

Dashboard ડ લે

