ઉમેદવાર માટે પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે ની સૂચનાઓ
રજીસ્ટટરે શન
અને
પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી

ઉમેદવાર ે એડક્રમશન કક્રમટીની વેબસાઇટ પરથી ઓનલાઈન PIN
ખરીદી, ID & PASSWORD બનાવી, બધી જરૂરી માક્રિતી ભરી
રજીસ્ટટર ે શનની પ્રક્રિયા કરવી અને જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રોની સોફટ
કોપી અપલોડ કરવી.
ઉમેદવાર ે પોતાના લોગ-ઈનમાાંથી નજીકના િેલ્પ સેન્ટર ખાતે / ચોઈસ
પ્રમાણે િેલ્પ સેન્ટર ખાતે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી અને રજીસ્ટટર ે શન ફોમમની
ક્રપ્રન્ટ લેવી.
ઉમેદવાર ે પોતાના એપોઇન્ટમેન્ટના સમય મુજબ અને પોતાના
રજીસ્ટટર ે શન ફોમમની ક્રપ્રન્ટમાાં લખેલ જરૂરી પ્રમાણપત્રોની સ્ટવપ્રમાણીત
નકલ, અસલ પ્રમાણપત્રો અને એક 11 x 15 ઈાંચનુાં કવર લઈને િેલ્પ
સેન્ટર ખાતે સમય પર િાજર રિેવુાં.
અનામત કે ટેગરીના ઉમેદવારોએ શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર, જાક્રતનો
દાખલો, નોન િીમીલેયર પ્રમાણપત્ર (SEBC કે ટેગરીના ઉમેદવાર
માટે )ની એક બીજી નકલ સાથે િેલ્પ સેન્ટર પર લઈને જવી.
અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીના અાંતે િેલ્પ સેન્ટર ખાતેથી, િેલ્પ
સેન્ટરના અક્રધકારીની સિી તથા િેલ્પ સેન્ટર/સાંસ્ટથાના ક્રસક્કા વાળી
એક્નોલોજમેન્ટ સ્ટલીપ અચૂક લેવી અને તેની ઝે રોક્ષ કરાવી લેવી.
ઉમેદવાર ે એડક્રમશન બાદ પોતાના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી અને જમા
કરાવવા માટે પોતાનો યુઝર આઈડી, PIN નાંબર અને પાસવડમ યાદ
રાખવા અને અલગ અલગ જગ્યાએ લખી રાખવા.

સીટોની
ફાળવણી
અને િેલ્પ
સેન્ટર ખાતે

ઉમેદવારને

જો

એડક્રમશન

મળે

તો

પોતાના

લોગ-ઈનમાાંથી

એડમીશનના એલોટમેન્ટ લેટરની ક્રપ્રન્ટ લેવી
ઉમેદવાર ે પોતાના લોગ-ઈનમાાંથી ઓનલાઈન ફી ભરી, ફી ભયામની
ક્રરક્રસપ્ટની ક્રપ્રન્ટ લેવી અથવા ઉમેદવાર ે લોગ-ઈનમાાંથી ફી ભરવા
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રીપોટટાંગ
(ઓનલાઈન
રાઉન્ડ નાં:
૧,૨,૩)

ચલણની ક્રપ્રન્ટ લઈ નજીકની ACPPGMEC દ્વારા ક્રનયુક્ત (Designated

branches only – see list on admission committee website)
કર ેલ બેન્કમાાં ફી ભરી, ફી ભયામની ક્રરક્રસપ્ટ (ક્રસક્કા સાથે) બેન્કમાથી લેવી.
જે િેલ્પ સેન્ટર ખાતે અગાઉ પ્રમાણપત્રોની સ્ટવપ્રમાણીત નકલ જમા
કરાવી િોય તે જ િેલ્પ સેન્ટર ખાતે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી.
ઉમેદવાર ે પોતાના એપોઇન્ટમેન્ટના સમય મુજબ પોતાના અસલ
પ્રમાણપત્રો અને એલોટમેન્ટ લેટરની ક્રપ્રન્ટ લઈને િેલ્પ સેન્ટર ખાતે સમય
પર િાજર રિેવ.ુાં
ઉમેદવાર ે પોતાના એલોટમેન્ટ
પ્રમાણપત્રો િમમાાં ગોઠવવા.

લેટરમાાં

દશામવ્ યા

મુજબ

અસલ

ઉમેદવાર ે બધા અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરાવ્યા બાદ જમા
કરાવવા, િેલ્પ સેન્ટર અથવા સાંસ્ટથાનો ક્રસક્કો માર ેલ, નોડલ ઓક્રફસરની
સિી કર ેલ એડક્રમશન ઓડમર અચૂક લેવો અને ઝે રોક્ષ કરાવી લેવી.
ઉમેદવાર ે આ જ રીતે િવે પછીના ઓનલાઈન રાઉન્ડમાાં જો એડક્રમશન
અપગ્રેડ થાય તો અગાઉના રાઉન્ડમાાં જે કાયમવાિી કર ેલ િતી તે મુજબ
જ ત્યાર પછીના રાઉન્ડમાાં કાયમવાિી અચૂક કરવી.

ઓફલાઈન
રાઉન્ડ/ સ્ટટરે
વેકેન્સી (ઓફ
લાઈન)
રાઉન્ડ

ઉમેદવારને જો ઓફલાઈન રાઉન્ડમાાં જો ભાગ લેવો િોય તો પોતાના
લોગ-ઈનમાાંથી સાંમતી આપવી અને નજીકના િેલ્પ સેન્ટર ખાતે / ચોઈસ
પ્રમાણે િેલ્પ સેન્ટર ખાતે એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી અને કન્સેન્ટ ફોમમની ક્રપ્રન્ટ
લેવી.
ઉમેદવાર ે િેલ્પ સેન્ટર ખાતે પોતાના મેરીટ નાંબર અને કાઉન્સેક્રલાંગની
તારીખ મુજબ ૩૦ ક્રમક્રનટ પિેલા પિોાંચી જવુાં
ઓફલાઈન રાઉન્ડમાાં બે પ્રકારના ઉમેદવાર િોઈ િશે.
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(૧) જો ઉમેદવાર ે પ્રવેશ સક્રમક્રતના અગાઉના રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ મેળવેલ
િોય
- તેવા ઉમેદવાર ે પોતાનુાં ઓફલાઈન રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવા માટે નુાં કન્સેન્ટ
ફોમમ, અગાઉના રાઉન્ડનો ઓરીજનલ એડક્રમશન ઓડમર અને ભર ેલ
ટ્યુશન ફી રસીદની નકલ લઈ જવી.
- ઉમેદવાર ે એડમીશન માટે

જરૂરી ફી ની રકમ લઈને જવુ.ાં

(રોકડા/ડી.ડી.)
અથવા
==>
(૨) જો આગળના રાઉન્ડમાાં પ્રવેશ “ના” મેળવેલ ક્રવદ્યાથટ િોય
- તેવા ઉમેદવાર ે પોતાના બધા અસલ પ્રમાણપત્રો, 11 x 15 ઈાંચનુાં કવર
અને ઓફલાઈન રાઉન્ડનુાં કન્સેન્ટ ફોમમ લઈને જવુાં
- ઉમેદવાર ે એડમીશન માટે જરૂરી ફી ની રકમ લઈને જવુ.ાં
(રોકડા/ડી.ડી.)
જો ઉમેદવાર નવુાં એડક્રમશન લે, તો તેને બાકી રિેતી અથવા નવી ફી
ભરવી (જો લાગુ પડે તો)
ત્યાર બાદ ઉમેદવાર ે અચૂક નવો એડક્રમશન ઓડમર લેવો અને પ્રવેશ
મેળવેલ સાંસ્ટથામાાં તાત્કાક્રલક િાજર થવુાં તેમજ િવે પછી આ મેળવેલ
પ્રવેશ કોઈ પણ સાંજોગોમાાં રદ થશે નિીાં.
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