ૂચના

ચોઇસ ભરવા માટની

ઉમેદવાર પાસે એ.સી.પી.સી(ACPC) વારા આપવા માં આવેલ મેર ટ નંબર હશે તે જ



ઉમેદવાર એ.સી.પી.સી વારા
 ઉમેદવાર પોતાના મેર ટ

હર કરલી સમય મયાદા માં ચોઇસ ફ લગ કર શકશે.

માંક ને યાને રાખીને પોતાની પસંદગી ની સં થા ને અ તા

મ માં ગોઠવી ને મહ મ સં યા માં ચોઈસ ભરવા ની સલાહ આપવામાં આવે છે .
 દરક ઉમેદવાર ને ચોઇસ ફ લગ કરતાં પેહલા વેબ સાઇટ http://www.jacpcldce.ac.in/
પરથી સીટ મે
 સીટ મે

સ તથા સં થા ની યાદ જોવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે

સમાંથી

સં યા મેળવી શક

ઉમેદવાર પોતાની કટગર અને સબ કટગર માટ ઉપલ ધ બેઠક ની
છે . ઉમેદવાર ને

તે

સં થા ની

TFW બેઠકો ની મા હતી પણ

ઉપરોકત વેબ-સાઇટ પર થી મેળવી શક છે .
 સં થાની યાદ

માં થી

ઉમેદવાર અ યાસ મ(એમબીએ / એમસીએ), સં થા કોડ

ુ બેઠકો ની સં યા અને
સં થા ુ ં સરના ,

સં થા ની ફ (વષ-૨૦૧૯

માણે) મેળવી શક

છે .
 બે અલગ અલગ

મે રટ લ ટ દરક અ યાસ મ

માણે

હર કરવા માં આવશે. દરક

અ યાસ મ(એમબીએ અથવા એમસીએ) માટ, એક મે રટ લ ટ માટ

ુ રાત રા યના
જ

ુ રાત રાજય િસવાય ના)
વોટા માટ છે અને બી ુ ં મે રટ લ ટ એ ALL INDIA વોટા( જ
માટ આપવા માં આવશે.
 એમબીસી (MBC) માટ અર

કરનાર ઉમેદવાર જો

વેશ ની યો યતા ધરાવતો હોય તો

તે ઉમેદવાર ને બંને એમબીએ અને એમસીએ કોસ નો અલગ-અલગ મેર ટ રક આપવા
માં આવશે. ઉમેદવાર ના મેર ટ

માક તથા ભરલ ચોઈસ ના અ તા મ

સં થા અથવા MCA સં થા કોઈ એક મા
ન ધ લેશો

સં થામાં

માણે MBA

વેશ ફાળવવા માં આવશે

ની જ ર

.

ુ રાત રાજય િસવાય ના) ના ઉમેદવાર મા
 ALL INDIA QUOTA ( જ
ુ ાિનત સં થા માં પોતાની ચોઈસ ભર શકશે.
અ દ

સરકાર તથા

