
 

CCC પર��ા �તગત અગ�યની મા�હતીપર��ા �તગત અગ�યની મા�હતીપર��ા �તગત અગ�યની મા�હતીપર��ા �તગત અગ�યની મા�હતી����  

�જત�� પટલ �જત�� પટલ �જત�� પટલ �જત�� પટલ ે �ે �ે �ે �  

www.jitugozaria.blogspot.com 

Email -   redbus108@gmail.com 

 
�� �� �� �� – 1  1  1  1     CCC પર��ા માટ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેન!ધણી કરાવવાની થાય છે પર��ા માટ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેન!ધણી કરાવવાની થાય છે પર��ા માટ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેન!ધણી કરાવવાની થાય છે પર��ા માટ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેન!ધણી કરાવવાની થાય છે ંં ંં ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        CCC પર��ાપર��ાપર��ાપર��ાની ન!ધણી માટ�ની કામગીર�  )ટ�* +ારા ની ન!ધણી માટ�ની કામગીર�  )ટ�* +ારા ની ન!ધણી માટ�ની કામગીર�  )ટ�* +ારા ની ન!ધણી માટ�ની કામગીર�  )ટ�* +ારા ુુ ુુ ફ.ત ફ.ત ફ.ત ફ.ત ઓનલાઈન ઓનલાઈન ઓનલાઈન ઓનલાઈન જ જ જ જ થાય થાય થાય થાય     છેછેછેછે. . . . 

ઓફલાઈન ન!ધણી થતી નથીઓફલાઈન ન!ધણી થતી નથીઓફલાઈન ન!ધણી થતી નથીઓફલાઈન ન!ધણી થતી નથી. . . . તેના માટ� તેની વેબસાઈટ ખાસ જોતા રહ�5તેના માટ� તેની વેબસાઈટ ખાસ જોતા રહ�5તેના માટ� તેની વેબસાઈટ ખાસ જોતા રહ�5તેના માટ� તેની વેબસાઈટ ખાસ જોતા રહ�5 ુુ ુુ ંં ં.ં . . . થોડા સમય થોડા સમય થોડા સમય થોડા સમય 

પહ�લા ન!ધણી શ8 થઈ હતીપહ�લા ન!ધણી શ8 થઈ હતીપહ�લા ન!ધણી શ8 થઈ હતીપહ�લા ન!ધણી શ8 થઈ હતી. . . . 9 થોડાજ કલાકમા :ર� થઈ હતી9 થોડાજ કલાકમા :ર� થઈ હતી9 થોડાજ કલાકમા :ર� થઈ હતી9 થોડાજ કલાકમા :ર� થઈ હતીં ૂં ૂં ૂં ૂ . . . . હાલ ન!ધણી બધ થઈ હાલ ન!ધણી બધ થઈ હાલ ન!ધણી બધ થઈ હાલ ન!ધણી બધ થઈ ંં ંં

છેછેછેછે. . . . ગમે �યાર� ન!ધણી શ8 થઈ શક� છેગમે �યાર� ન!ધણી શ8 થઈ શક� છેગમે �યાર� ન!ધણી શ8 થઈ શક� છેગમે �યાર� ન!ધણી શ8 થઈ શક� છે. . . . તેના માટ�તેના માટ�તેના માટ�તેના માટ�     www. ccc.gtu.ac.in     

વેબસાઈટની વારવાર <લાકાત લેવીવેબસાઈટની વારવાર <લાકાત લેવીવેબસાઈટની વારવાર <લાકાત લેવીવેબસાઈટની વારવાર <લાકાત લેવીંં ંં ુુ ુુ . . . .  
 

�� �� �� �� –    2222        CCC પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� ની ફ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેભરવાની થાય છેની ફ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેભરવાની થાય છેની ફ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેભરવાની થાય છેની ફ� �ા અન ેક�વી ર�ત ેભરવાની થાય છેંં ંં     ? 

    જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        CCC પર��ાપર��ાપર��ાપર��ા માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ� ડ�?બટ કાડ ડ�?બટ કાડ ડ�?બટ કાડ ડ�?બટ કાડ �� �� / / / / A��ડટ કાડ ક� ચલણથીA��ડટ કાડ ક� ચલણથીA��ડટ કાડ ક� ચલણથીA��ડટ કાડ ક� ચલણથી�� ��  નીચેની ?લCક પર .લીક  નીચેની ?લCક પર .લીક  નીચેની ?લCક પર .લીક  નીચેની ?લCક પર .લીક 

કરવાથી ભર� શકાય છેકરવાથી ભર� શકાય છેકરવાથી ભર� શકાય છેકરવાથી ભર� શકાય છે. . . .  

    https://www.onlinesbi.com/prelogin/institutiontypedisplay.htm 
 

�� �� �� �� –    3333        CCC પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� ની ફ� ક�ટલી છેની ફ� ક�ટલી છેની ફ� ક�ટલી છેની ફ� ક�ટલી છે    ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----    CCC પર��ાપર��ાપર��ાપર��ા માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ�  માટ�ની ફ� નીચે <જબ છેનીચે <જબ છેનીચે <જબ છેનીચે <જબ છેુુ ુુ ....     
            Rs. 200 for Theory and Practical Examination 

Rs. 100 for Only Theory Examination 
Rs. 100 for Only Practical Examination 

 

�� �� �� �� –    4444        CCC પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� ક�વી ર�ત ેકર5ક�વી ર�ત ેકર5ક�વી ર�ત ેકર5ક�વી ર�ત ેકર5 ુુુુ ંં ં ં   ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        ર�જFG�શન માટ�  ર�જFG�શન માટ�  ર�જFG�શન માટ�  ર�જFG�શન માટ�  www. ccc.gtu.ac.in     વેબસાઈટ પર ન!ધણી શ8 થાય �યાર�  વેબસાઈટ પર ન!ધણી શ8 થાય �યાર�  વેબસાઈટ પર ન!ધણી શ8 થાય �યાર�  વેબસાઈટ પર ન!ધણી શ8 થાય �યાર�  

ફોમમા જ8ર� િવગતો ભર� ફોમમા જ8ર� િવગતો ભર� ફોમમા જ8ર� િવગતો ભર� ફોમમા જ8ર� િવગતો ભર� �� �� ંં ંં “Register & Generate Form”  પર .લીક કર5 પર .લીક કર5 પર .લીક કર5 પર .લીક કર5ુુુુ ંં ં.ં...9થી 9થી 9થી 9થી 

આપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈંંંં ----મેઈલ ઉપર ર�જFG�શન નબર અન ે પાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર ર�જFG�શન નબર અન ે પાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર ર�જFG�શન નબર અન ે પાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર ર�જFG�શન નબર અન ે પાસવડ આવશેંં ંં �� �� . . . . 

આગળ અર)મા Lધારા વધારા કરવા એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ ઉપયોગી છેઆગળ અર)મા Lધારા વધારા કરવા એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ ઉપયોગી છેઆગળ અર)મા Lધારા વધારા કરવા એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ ઉપયોગી છેઆગળ અર)મા Lધારા વધારા કરવા એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ ઉપયોગી છેં ંં ંં ંં ંુુ ુુ �� �� . . . .  
 

�� �� �� �� –    5555        CCC પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� ન!ધણી પહ�લા ફ� Pકવી શકાયન!ધણી પહ�લા ફ� Pકવી શકાયન!ધણી પહ�લા ફ� Pકવી શકાયન!ધણી પહ�લા ફ� Pકવી શકાયં ૂં ૂં ૂં ૂ     ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        ના ના ના ના ----    CCC પર��ા માટ� ન!ધપર��ા માટ� ન!ધપર��ા માટ� ન!ધપર��ા માટ� ન!ધણી પહ�લા ફ� Pકવીણી પહ�લા ફ� Pકવીણી પહ�લા ફ� Pકવીણી પહ�લા ફ� Pકવીં ૂં ૂં ૂં ૂ  શકાતી નથી શકાતી નથી શકાતી નથી શકાતી નથી. . . .     આપેલ મોબાઈલ નબર આપેલ મોબાઈલ નબર આપેલ મોબાઈલ નબર આપેલ મોબાઈલ નબર ંં ંં

તથા ઈતથા ઈતથા ઈતથા ઈ----મેઈલ ઉપર એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ આવશેમેઈલ ઉપર એNલીક�શન નબર અન ેપાસવડ આવશેંં ંં �� �� . . . . �યારબાદ જ ફ� Pકવી �યારબાદ જ ફ� Pકવી �યારબાદ જ ફ� Pકવી �યારબાદ જ ફ� Pકવી ૂૂ ૂૂ

શકાય છેશકાય છેશકાય છેશકાય છે. . . .  
 



    

�� �� �� �� –    6666        CCC પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� પર��ા માટ� ન!ધણી વખતે કયા કયા આધારો રS કરવા જ8ર� છેન!ધણી વખતે કયા કયા આધારો રS કરવા જ8ર� છેન!ધણી વખતે કયા કયા આધારો રS કરવા જ8ર� છેન!ધણી વખતે કયા કયા આધારો રS કરવા જ8ર� છેૂૂ ૂૂ     ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ ફોમની િ�Cટ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ ફોમની િ�Cટ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ ફોમની િ�Cટ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ ફોમની િ�Cટ �� �� તથા ફ� ચલન સાથે નીચેના આધારો જોડ� તથા ફ� ચલન સાથે નીચેના આધારો જોડ� તથા ફ� ચલન સાથે નીચેના આધારો જોડ� તથા ફ� ચલન સાથે નીચેના આધારો જોડ� 

Uજરાત ટ�.નોલો) *િનવિસVટ�ને કવરમા મોકલવાના છેUજરાત ટ�.નોલો) *િનવિસVટ�ને કવરમા મોકલવાના છેUજરાત ટ�.નોલો) *િનવિસVટ�ને કવરમા મોકલવાના છેUજરાત ટ�.નોલો) *િનવિસVટ�ને કવરમા મોકલવાના છેુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં . . . . કવર ઉપરકવર ઉપરકવર ઉપરકવર ઉપર    "CCC Exam 

Form" લખવાW છે લખવાW છે લખવાW છે લખવાW છેુુ ુુ ંં ંં ....અને નીચેના સરનામે આધારો સાથે ટપાલ +ારા ક� 8બ8 અને નીચેના સરનામે આધારો સાથે ટપાલ +ારા ક� 8બ8 અને નીચેના સરનામે આધારો સાથે ટપાલ +ારા ક� 8બ8 અને નીચેના સરનામે આધારો સાથે ટપાલ +ારા ક� 8બ8 

પહ!ચાડવાW છેપહ!ચાડવાW છેપહ!ચાડવાW છેપહ!ચાડવાW છેુુ ુુ ંં ંં . . . .  
The Registrar, “Gujarat Technological University 

Nr.Vishwakarma Government Engineering College Nr.Visat 

Three Roads, Visat - Gandhinagar Highway Chandkheda, 

Ahmedabad – 382424 - Gujarat”     
 

આધારો -  
• • • •     Application Printout with Signature of Head of Employees’ office 
            and Signature of the Employee. 
 

• • • •     Original Copy of Challan (Depositor Copy). 

    
• • • •     Photo ID proof (Any one): Voter card / Driving license / PAN card / 
        Passport / Adhar Card.     
 

�� �� �� �� –    7777        CCC પર��ા પર��ા પર��ા પર��ા �ાર� લેવાશ ેત ેક�વી ર�ત ેYણી શકાશે�ાર� લેવાશ ેત ેક�વી ર�ત ેYણી શકાશે�ાર� લેવાશ ેત ેક�વી ર�ત ેYણી શકાશે�ાર� લેવાશ ેત ેક�વી ર�ત ેYણી શકાશે    ? 

જવાબ જવાબ જવાબ જવાબ ----        એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ એકવાર ર�જFG�શન કરાTયા બાદ આપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈઆપેલ મોબાઈલ નબર તથા ઈંંંં ----મેઈલ ઉપરમેઈલ ઉપરમેઈલ ઉપરમેઈલ ઉપર    
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