ભેયીટ સફંધધત પ્રશ્નો
એડમભળન કમભટી દ્વાયા યજીસ્ટ્રેળન પ્રક્રિમા અને ડોક્યુભેન્ટ લેક્રયક્રપકેળનની ક્રિમા વપતા ૂલવક
 ૂર્વ કયે ર છે . આ પ્રક્રિમા દયમ્માન ઘર્ા મલદ્યાર્થીઓએ નજીલી ભ ૂરો કયે ર શતી. જે ભાટે ના
જરૂયી સુધાયા ફાદ તભાયી મોગ્મતાની મલગતો
દળાવલલાભાાં આલી છે .

www.jacpcldce.ac.in/BE.aspx ય

શલે તભને ગુચ
ાં લાતા કેટરાક ભોટા વલારો શળે

… તેનો જલાફ

આલાનો પ્રમત્ન કયીએ ..
પ્રશ્ન : 01
જ્લાફ :01

ભેયીટ ભાં કોનો કોનો સભાલેળ કયલાભાં આલેર છે


ગુજયાત યાજ્મભાાંર્થી ધોયર્ ૧૨
ભાધ્મમભક મળક્ષર્ ફોડવ
ક્લોલરપાઇંગ યીક્ષા

(મલજ્ઞાન પ્રલાશ ) ગુજયાત

, CBSE, NIOS કે ISCE
ાવ કયે ર શોમ અને

ફોડવ ભાાંર્થી

ગુજકેટ -2020

સ્ટ્ધાવત્ભક યીક્ષા ભાાં બૌમતકળાસ્ત્ર , યવામર્ળાસ્ત્ર અને ગલર્ત
મલમની ની યીક્ષા આી શતી. તેલા

મલદ્યાર્થીઓને પ્રોમલઝનર

ભેક્રયટ લરસ્ટ્ટભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .


આ મવલામ જે મલદ્યાર્થીઓ કે જેભર્ે ગુજયાતની ફશાય (બાયતની
અંદય) ર્થી ક્લોલરપાઇંગ યીક્ષા આી દીધી છે અને

ગુજકેટ -

2020 સ્ટ્ધાવત્ભક યીક્ષા ભાાં બૌમતકળાસ્ત્ર , યવામર્ળાસ્ત્ર અને
ગલર્ત મલમની ની યીક્ષા આી શતી.
અને જેનાાં ભાતા-મતા ગુજયાત મ ૂ છે અને શારભાાં ત્માાં પયજ
ફજાલતા શોમ તેલા મલદ્યાર્થીઓને પ્રોમલઝનર ભેક્રયટ સ ૂલચભાાં
વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .


મોગ્મતા ગુર્ :

ઓન કેટેગયી ના મલદ્યાર્થીઓ કે જેભને બૌમતકળાસ્ત્ર

,

યવામર્ળાસ્ત્ર અને ગલર્તભાાં (પક્ત ર્થીમયી ના ગુર્ વાર્થે અર્થલા
ર્થીમયી અને પ્રેક્ટીકર ગુર્ વાર્થે) ૪૫ % ભેલનાયા ના
મલદ્યાર્થીઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે .
SEBC, GENERAL- EWS, ST અને ST કેટેગયી ના મલદ્યાર્થીઓ કે
જેભને ોતાના જાતી ના પ્રભાર્ત્રો ગુજયાત યાજ્મ ભાન્મ ધયાલે
છે અને પક્ત ર્થીમયી ના ગુર્ વાર્થે અર્થલા ર્થીમયી અને
પ્રેક્ટીકર ગુર્ વાર્થે) ૪૦ % ભેલનાયા ના મલદ્યાર્થીઓનો
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે .
જો ીવીએભના ગુર્ મોગ્મતા વાર્થે ભે ખાતા નર્થી, તો બૌમતકળાસ્ત્ર,
ગલર્ત અને જીલ મલજ્ઞાન / ફામોટે કનોરોજી / ફોડવ ના વ્મલવામમક
મલમોના ગુર્ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આવ્માાં છે .
પ્રશ્ન : 02

જેઇઇ (ભેઈન) ની All India ફેઠકોની ભેયીટ લરસ્ટ ક્યાયે જાહેય થળે?

જ્લાફ :02

જેઇઇ (ભેઈન) ભાાં ભેલેરા ઓર ઈન્ન્ડમા યે ન્કના આધાયે ભેક્રયટ લરસ્ટ્ટની
જાશેયાત અંમતભ ભેક્રયટ સ ૂલચ વાર્થે કયલાભાાં આલળે.

પ્રશ્ન : 03

ભેં પક્ત જેઇઇ (ભેઈન) ક્લોટા ભાટે અયજી કયી છે અને તભે સંદગી
બયલાન ંય ળરૂ કર્ું ય છે . શ ંય તેની ભને અસય થળે નહીં ? શ ંય ભાયી ફેઠક કોઈને
પાલલાભાં આલળે?

જ્લાફ :03

આ પ્રોમલઝનર ભેક્રયટ લરસ્ટ્ટ છે અને ગુજકેટના આધાયે ફેઠકો ભાટે ભોક
યાઉન્ડ ળરૂ કયલાભાાં આવ્મો છે . જેઇઇ (ભેઈન) ભેક્રયટ જાશેય ન ર્થામ ત્માાં
સુધી જેઇઇ (ભેઈન) ફેઠકો કોઈને ઓપય કયલાભાાં આલળે નશીં. ફીજુ, ાં આ
પ્રેન્ક્ટવ યાઉન્ડ છે . ત્માાં કોઈ actual allotment કયલાભાાં આલળે નક્રશ .

તેર્થી, જેઇઇ (ભેઈન) ફેઠકો વક્રશતની કોઈર્ વીટને actual allotment
આલાભાાં આલળે નશીં.
પ્રશ્ન : 04

ય જેલા કેટરાક સધ
ય ાયા છે જે
ભાયી ાસે ભાયી કેટેગયી અથલા ભેરયટ ગણ
ોટટ ર ય ફતાવ્મા છે . હયં શ ંય કરં ય ?

જ્લાફ :04

ગુર્ મોગ્મ યીતે તાવો. તભે તભાયા ોટવ રભાાં કેટેગયી વશીત ની અન્મ
મલગતો ચકાવી ળકો છો. કોઈર્ સુધાયર્ાના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, કૃા કયીને ફધા
દસ્ટ્તાલેજો જેભ કે યજજસ્ટ્રેળન પોભવની ીડીએપ, ભાકવ ળીટ્વ
દસ્ટ્તાલેજો (જો રાગુ શોમ તો)

, કેટેગયી

edit.acpc@gmail.com ય ભોકરો.

મલગતો અને સુધાયે રી ભેયીટ (જો રાગુ શોમ તો) અંમતભ ભેક્રયટ સ ૂલચભાાં
પ્રદમળિત ર્થળે. અભને ભેઇર કયતી લખતે , ભેઇરના મલમ ય તભાયા
એપ્લરકેળન નાંફયનો ઉલ્રેખ કયલાનુાં ભ ૂરળો નશીં.

ચોઈસ પીલરિંગ સફંધધત ચચાટ
વાંસ્ટ્ર્થા અને બ્ાાંચ ની વાંદગી બયલી એ પ્રલેળ પ્રક્રિમાનો વૌર્થી ભશત્લ ૂર્વ બાગ છે . આ
પ્રક્રિમા દયમભમાન ઉભેદલાયને ખુફજ વાલચેત યશેવ ુાં જોઈએ. જો કે , આના દ્વાયા ર્થતી
કોઈર્ ભ ૂરો ચોકવાઈ ૂલવક વયતાર્થી સુધાયી ળકામ છે .
તેના કેટરાક ભશત્લ ૂર્વ ગરાાં તાવો ..
સંદગી બયલા ધલળેના તથ્મો:

 ગુજકેટ આધાક્રયત અને જેઈઈ(ભેઈન) એલા ફે ક્લોટા આધાક્રયત એક વાંદગીની સ ૂલચ શળે,.
અભે ખાતયી કયીશુ ાં કે તે ફાંને ક્લોટાના આધાયે તભને શ્રેષ્ઠ વાંદગી પાલલાભાાં આલળે.
આને કાયર્ે તભાયી વાંદગીની પ્રાધાન્મતાને ફદરળો નશીં. મવસ્ટ્ટભ તભને તભાભ
યાઉન્ડભાાંના ફાંને ક્લોટાભાાં શ્રેષ્ઠ અગ્રતાની વાંદગી પાલળે



આને દળાવલલાભાાં આલેર વાંદગીઓ ભાાંર્થી આ ભશતભ વાંદગી બયો એલી આને
વરાશ છે . કાયર્ કે આ મુજફની વાંદગી તભને આ પ્રક્રિમાનો ભશત્તભ રાબ આે છે .



એકલાય વાંદગીઓ બમાવ ફાદ આ જે તે ચોક્કવ યાઉન્ડના વાંદગી કામવકા દયમભમાન
આની બયે ર વાંદગીઓ ભાાં ફીજી વાંદગી ઉભેયી ળકો છો, ફદરી ળકો છો તર્થા ફાદ ર્
કયી ળકળો.



તભાયી ાવે ત્રર્ પ્રકાય ની વાંદગીઓ ઉરબ્ધ છે :

ય ફની : પ્રર્થભ િભર્થી છે લ્રા િભ સુધીની વાંદગી (વાંસ્ટ્ર્થા અને ળાખાને ધ્માનભાાં
- ક્રભ મજ
રીધા લગય)

ય ફની: ચોક્કવ વાંસ્ટ્ર્થા અર્થલા પક્ત જજલ્રાના આધાયે વાંસ્ટ્ર્થાઓની વાંદગી.
- સંસ્થા મજ
ય ફની : વાંસ્ટ્ર્થાઓના આધાયે આલાભાાં આલતી ચોક્કવ ળાખા અર્થલા ળાખાઓની
- ળાખા મજ
વાંદગી


જેના આધાયે વાંદગી બયલાનુ ાં ભોડયુર આને ળાખા મુજફની વાંદગીઓ , વયકાયની
સ્ટ્ષ્ટ મલબાજનલાી વાંસ્ટ્ર્થા મુજફની વાંદગીઓ

, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને વેલ્પ પાઇનાન્વ

વાંસ્ટ્ર્થાઓ મુજફની વાંદગીઓ ભાટેન ુ ાં ક્રપલ્ટય પ્રદાન કયે છે .

સંદગી બયલા ભાટેની શ્રેષ્ઠ યીત:


વૌ પ્રર્થભ તભાયે તે વાંસ્ટ્ર્થાઓ અને ળાખાઓ નક્કી કયો જ્માાં તભને પ્રલેળ રેલાની રુલચ છે .
સ ૂલચ ળક્ય તેટરી ભોટી યાખો



તભે વાંદગી ની ભશત્તભ વાંખ્મા બયી ળકો છો યાં ત ુ વાંદગીઓનો િભ ભશત્લ ૂર્વ શોઈ
જે વાંસ્ટ્ર્થા ભાાં પ્રલેળ સુયલક્ષત કયલા ભાાંગતા શોમ તેને અગ્રતા િભ ભાાં યાખો



તભાયી રામકાત ઉચ્ચ સ્ટ્તય ની વાંદગી ર્થી ભે ખાતી ન શોમ તો ર્ , તેલી વાંદગીને
પ્રાધાન્મતા આલાનુ ાં ભ ૂરળો નશીં. તેભ જ તભાયી સ ૂલચભાાં તે પ્રકાયની વાંદગીઓ ર્
ળાભેર કયલાનુ ાં ચ ૂકળો નશીં કે જ્માાં તભાયી રામકાત કયતા ઓછાં કટઓપ શોમ અને તભને
પ્રલેળ વયતાર્થી ભી ળકે તેભ છે .



તભાયી વાંદગીઓ ને મોગ્મ પ્રાધાન્મતાભાાં ગોઠલો. જેભ કે પ્રર્થભ વાંદગી તભે પ્રલેળ રેલા
ભાાંગતા શોમ તેલી ટી.એપ.ડફલ્યુ. વશીત ની વાંદગી યાખો.



છી મલચાયો કે, તભે ઓછી ગુર્લત્તાને કાયર્ે ઉચ્ચ સ્ટ્તય ની વાંદગી ય પ્રલેળ ભેલી
ળકતા નર્થી, તો છીની વાંદગી શુ ાં શોઈ ળકે . આ મુજફ તભાયી વાંદગીની સ ૂલચ તૈમાય
કયો. અને ફને ત્માાં સુધી સ ૂલચ ળક્ય તેટરી ભોટી યાખો. ેન અને ેય વાર્થે સ ૂચી તૈમાય
કયો અને ાછરા લવના કટ-ઓપ તાવો. ગમા લવની ત ુરનાભાાં તભાયી ાવે તે
વાંદગીઓ શોલી જોઈએ જે તભાયા ભેયીટ િભાાંક કયતા ઓછી કટ-ઓપ ધયાલતી શોમ.

આની સંદગીની સ ૂલચ આલાભાં આલેર Raw-Excel પાઇર સાથે તૈમાય કયો:


તભાયી લધુ વાયી વાંદગી બયલાની તૈમાયી અર્થે

, અભે તભાયા વાંદબવ ભાટે ડાઉનરોડ

કયલા મોગ્મ Raw-Excel પાઇર આેર છે . જેભાાં વાંસ્ટ્ર્થાના નાભ , ળાખાના નાભ, જજલ્રા અને
ગમા લવના કટઓપ ળાભેર છે . જે તભને શ્રેષ્ઠ સ ૂલચ તૈમાય કયલાભાાં વશામ કયળે. આ લવની
વાંદગીના આધાયે પાઇરને ભોક યાઉન્ડ છી અડેટ કયલાભાાં આલળે જેર્થી તભને સ્ટ્ષ્ટ
ખ્માર આલી ળકે.


તભાયી ાવે ત્રર્ પ્રકાયની વાંદગી શોઈ ળકે છે અને તેના આધાયે તભે એક્વેર પાઇરના
"sorting" પાંક્ળનનો ઉમોગ કયી ળકો છો. જે

Raw-Excel પાઇર ના "DATA" ટેફ ય

ઉરબ્ધ છે .


િભ મુજફની: પ્રર્થભ િભર્થી છે લ્રા િભ સુધીની વાંદગી (વાંસ્ટ્ર્થા અને ળાખાને ધ્માનભાાં
રીધા લગય). એક્વેર પાઇરભાાં , િભાાંક તયીકે "sorting" પીલ્ડ વાંદ કયો અને નાનાર્થી
ભોટાભાાં ગોઠલો. ગમા લવના કટ-ઓપના આધાયે તભને તૈમાય સ ૂલચ ભળે.
ભશત્લ ૂર્વ: નલી ળાભેર ળાખાઓ સ ૂલચભાાં યશેળે નશીં. તભે તે સ્ટ્ર્થાન બયો જ્માાં તભે

વાંફમાં ધત

વાંસ્ટ્ર્થાના નલા યજૂ કયામેરા કોવવને ળાભેર કયલા ભાાંગો છો.


વાંસ્ટ્ર્થા મુજફની: ચોક્કવ વાંસ્ટ્ર્થા અર્થલા વાંસ્ટ્ર્થાઓની વાંદગી પક્ત જજલ્રાના આધાયે . RawExcel પાઇરભાાં , વાંસ્ટ્ર્થા મુજફની (ક્ષેત્ર: એ ર્થી ઝેડ) વાર્થે "sorting" પીલ્ડ વાંદ કયો અને
તભે જજલ્રા વાર્થે ર્

"sorting" કયી ળકો છો. જજલ્રા

વાર્થે કયે ર "sorting" , વાંસ્ટ્ર્થાઓની

જજલ્રાલાય માદી ઉરબ્ધ કયળે. તભે આગ ળાખા મુજફની અને મોગ્મ મુજફની વાર્થે ર્
"sorting" કયી ળકો છો.


ળાખા મુજફની: ચોક્કવ ળાખા અર્થલા

ળાખાઓ ઓપય કયતી વાંસ્ટ્ર્થાઓના આધાયે

ળાખાઓની વાંદગી. Raw-Excel પાઇરભાાં, તેને ળાખા મુજફની વાર્થે "sorting" પીલ્ડ વાંદ
કયો કયો અને તભે આગ ભેયીટ અને વાંસ્ટ્ર્થા વાર્થે ર્ "sorting" કયી ળકળો.


વાંદગીની સ ૂલચ ને વયકાય, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ અને વેલ્પ પાઇનાન્વ વાંસ્ટ્ર્થાઓ વાર્થે ર્ લધુ
ક્રપલ્ટય કયી ળકામ છે .

પ્રલેળ યાઉન્ડ -૨ (યીસપરીંગ યાઉન્ડ) સફંધધત પ્રશ્નો
પ્રશ્ન : 01
જ્લાફ :01

યીસપરીંગ યાઉન્ડ ભાં કોણ કોણ બાગ રઇ ળકે ?
યીવફ્રીંગ યાઉન્ડભાાં પ્રર્થભ યાઉન્ડ ભાાં પ્રલેળ પાલામેર શોમ તેલા ઉભેદલાયો
વાર્થે જે ઉભેદલાયો ને પ્રલેળ ની પાલર્ી ના ર્થઇ શોમ તેલા ફધા ભેયીટ
ધયાલતા ઉભેદલાયો બાગ રઈ ળકે .

પ્રશ્ન : 02
જ્લાફ :02

યીસપરીંગ યાઉન્ડ ભાં બાગ રેલા ભાટે શ ંય કયવ ંય ડે ?
પ્રર્થભ યાઉન્ડ ની પ્રલેળ કામવલાશી  ૂર્વ ર્થમા ફાદ પ્રલેળ વમભમત દ્વાયા નક્કી
કયામેર વભમ ભમાવદા ભાાં ઉભેદલાયે ોતાના રોગીન એકાઉન્ટ ર્થકી
યીવપરીંગ યાઉન્ડભાાં બાગ રેલા ની વશભતી આલાની યશે.

પ્રશ્ન : 03

યીસપરીંગ યાઉન્ડ ભાં ઉભેદલાય ોતાની પ્રથભ યાઉન્ડ ની બયે રી ચોઈસ
ફદરી ળકે ?

જ્લાફ :03

શા, યીવપરીંગ યાઉન્ડ ભાાં ઉભેદલાય ોતાની પ્રર્થભ યાઉન્ડ ની બયે રી ચોઇળ
ફદરી ળકે , ફીજી લધાયી ચોઈવ ઉભેયી ળકે . વાંદ નાાં શોમ તેલી ચોઈવ
ૂ ભાાં ફીજા યાઉન્ડ ભાાં ઉભેદલાય ોતાની ચોઇવ પયીર્થી
નીકાી ર્ ળકે . ટાંક
નક્કી કયી ને ઉભેયી ળકે કે ડીરીટ ર્ કયી ળકે .

પ્રશ્ન : 04

ભને પ્રથભ યાઉન્ડ ભાં પ્રલેળ પાલલાભાં આવ્મો હતો અને ભેં તે લેળ ટોકન
ય ન પી બયી ને પ્રલેળ કામભ કયાલેર છે . હયં યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં બાગ
ટયળ
રઉં છં અને ભને યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં ભાયી નલી ચોઈસ ઉય પ્રલેળ
પાલલાભાં આલે છે તો ભાયો અગાઉ નો પ્રલેળ કામભ યહે કે ના યહે.

જ્લાફ :04

ના યશે, આને યીવપરીંગ યાઉન્ડભાાં નલી ચોઈવ પાલલાભાાં આલતા
આની પ્રર્થભ યાઉન્ડ ની ચોઈવ જતી યશે. અને આે બયે રી ટોકન ટયુળન
પી નલી ચોઈવ ની વાભે ભાન્મ યશેતા પયીર્થી બયલાની ન યશે.

પ્રશ્ન : 05

ભને પ્રથભ યાઉન્ડ ભાં પ્રલેળ પાલલાભાં આવ્મો હતો અને ભેં તે લેળ ટોકન
ય ન પી બયી ને પ્રલેળ કામભ કયાલેર છે . હલે, હયં યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં
ટયળ
બાગ રઉં છં અને ભને યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં પ્રલેળ પાલલાભાં આલતો નથી
તો ભાયો અગાઉ નો પ્રલેળ કામભ યહે કે ના યહે.

જ્લાફ :05

શા યશે, આને યીવપરીંગ યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ પાલલાભાાં ના આલતા અને
જો આે પ્રર્થભ યાઉન્ડ ભાાં ટોકન ટયુળન પી બયી ને પ્રલેળ કામભ કયાલેર
શોઈ તેલા વાંજોગો ભાાં આની પ્રર્થભ યાઉન્ડ નો પ્રલેળ કામભ યશે.

પ્રશ્ન : 06

ભને પ્રથભ યાઉન્ડ ભાં પ્રલેળ પાલલાભાં આવ્મો હતો અને ભેં તે લેળ
ય ન પી બયી ને પ્રલેળ કામભ કયાલેર ન હતો અને હલે, હયં
ટોકન ટયળ
યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં બાગ રઉં છં અને ભને યીસપરીંગ યાઉન્ડભાં પ્રલેળ
પાલલાભાં આલતો નથી તો ભાયો અગાઉ નો પ્રલેળ કામભ યહે કે ના યહે.

જ્લાફ :06

ના યશે, આને યીવપરીંગ યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ પાલલાભાાં ના આલતા અને
આે પ્રર્થભ યાઉન્ડ ભાાં ટોકન ટયુળન ન પી બયીને પ્રલેળ કામભ કયાલેર ના
શોઈ તેલા વાંજોગો ભાાં આની પ્રર્થભ યાઉન્ડ નો પ્રલેળ ચાુ ન યશે અને

આ પ્રલેળ ર્થી લાંલચત યશેળો
પ્રશ્ન : 07

યીવપરીંગ યાઉન્ડ ભાાં બાગ રેતી લખતે અગાઉ ના યાઉન્ડ ભાાં પાલામેર
ચોઈવ પયીર્થી બયલાની યશે કે નક્રશ.?

જ્લાફ : 07

ના જરૂય નર્થી.

