CCC રજીસ્ટ્રેશન માટે અગત્યની સૂચનાઓ
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ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫ થી ૧૩/૦૮/૨૦૧૫ સુધી ઓપન રહેશે.આ દરમમયાન ઉમેદવારોએ
પોતાનુું નામ (સર્વિસબુક પ્રમાણે), મોબાઈલ નુંબર અને ઉચ્ચ પગારધોરણ/બઢતીની ડ્યુ તારીખ લખવાની રહેશે. આ
ત્રણ મામહતી પાછળથી બદલાશે નમહ. ઉપરની ત્રણ મામહતી આપવાથી ઉમેદવારોના એક એપ્લીકેશન નુંબર કોમ્પપ્યુટર
સ્ટ્રીન પર બતાવશે જે ઉમેદવારે લખી લેવાનો રહેશે. ત્યારપછીના તમામ કાયિ માટે આ એપ્લીકેશન નુંબર નો ઉપયોગ
કરવાનો રહેશે.
તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫ થી ૧૫/૦૮/૨૦૧૫ સુધીમાું ઉમેદવારે પોતાનો એપ્લીકેશન નુંબર નાખીને માગેલી મામહતી
એન્ટર કરવાની રહેશે. રજીસ્ટ્રેશન ફોમિ સુંપણ
ૂ િ ભરાઈ જાય પછી સેવ કરીને તેણી એક મપ્રન્ટ કોપી કાઢવાની રહેશે.
એક વખત મપ્રન્ટ લીધા પછી કોઈ જ મામહતી બદલી શકાશે નમહ.
આ મપ્રન્ટેડ રજીસ્ટ્રેશન ફોમિમાું ઉમેદવારે પોતાની અને ખાતામાું વડા/આચાયિની સહી તથા મસક્કો(બુંને જગ્યાએ)
કરાવાના રહેશે.આ સહી તથા મસક્કા વગરના ફોમિ અધૂરા ગણાશે અને સ્ટ્વીકારવામાું આવશે નમહ.
રજીસ્ટ્રેશન ફી રૂ.૧૦૦ (માત્ર થીયરી પરીક્ષા માટે), રૂ.૧૦૦ (માત્ર પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષા માટે), રૂ.૨૦૦ (થીયરી અને પ્રેક્ટીકલ
પરીક્ષા માટે) છે . જે ઉમેદવારે ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. રેડીટકાડિ / ડેબીટકાડિ / ઈન્ટરનેટ બેનન્કુંગ માટે બ્ાુંચ નામ
માું SBI લખવાનુું રહેશે.
મપ્રન્ટેડ રજીસ્ટ્રેશન ફોમિમાું જો ફોટો સ્ટ્પષ્ટ દેખાતો નમહ હોય તો ઉમેદવારે પાસપોટિ સાઈઝ નો ફોટો લગાવી, રોસ
સહી કરવાની રહેશે. તથા સ્ટ્કેન કરેલ ફોટો પોતાના એપ્લીકેશન નુંબરની સાથે ccc@gtu.ac.in પર મોકલવાની રહેશ.ે
ફોટો સ્ટ્પષ્ટ દેખાતો હોય તો પછી થી બદલવો નમહ.
રજીસ્ટ્રેશન ફોમિ તથા કચેરી તરફથી મળેલ ઓળખપત્ર માું નામ સરખુું હોવુું જરૂરી છે .જો નામ માું તફાવત હશે તો
અરજી સ્ટ્વીકારવામાું આવશે નમહ.
GTUમા જમા કરવાના ડોક્યુમેન્્સ નીચે મુજબના હોવા જોઈએ.
A. ઓરીજીનલ રજીસ્ટ્રેશન ફોમિ મપ્રન્ટઆઉટ ઉમેદવાર ની સહી તથા HOD ની સહી અને
મસક્કા સાથે.
B. ઓરીજનલ બેંક ચલણ કોપી (ડીપોસીટર કોપી)
C. ઓળખપત્ર ની નકલ (હાલની સર્વિસનુું ઓળખપત્ર)
ઉમેદવારે પોતાની એપ્લીકેશન દશાિવેલ પુરાવા સાથે GTU માું વ્યમક્તગત આવીને અથવા પોસ્ટ્ટ થી નીચેના સરનામાું
પર તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૫ (જાહેર રજાના દદવસો મસવાય) સુધીમાું પહોચાડવાના રહેશ.ે
રજીસ્ટ્રાર, ગુજરાત ટેક્નોલોજીકલ યુમનવર્સિટી
મવશ્વકમાિ સરકારી કોલેજ ની પાસે,
મવસત ત્રણ રસ્ટ્તા ની પાસે,
સાબરમતી કોબા હાઈવે,
ચાુંદખેડા – અમદાવાદ. ૩૮૨૪૨૪.
તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૫ પછી એપ્લીકેશન સ્ટ્વીકારવામાું આવશે નમહ.
પોસ્ટ્ટમાું થતા મવલુંબ માટે GTU જવાબદાર રહેશે નમહ.
એપ્લીકેશન ફોમિ ની પૂછપરછ માટે 07923267616 પર સુંપકિ કરવો.
રોજના અુંદાજીત 200 પરીક્ષાથીઓની પરીક્ષા લેવામાું આવશે.
દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષા દરમમયાન લાયસન્સ,આધારકાડિ,પાસપોટિ,ઈલેક્શનકાડિ અથવા
એક) ફરજીયાત લાવવાનુું રહેશે.
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