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CCC પરરક્ષા (Phase-7)
CCC િરીક્ષા (Phase-7) નુાં રજીસ્રે શિ તા.10/8/2015 થી GTU ધ્વારા શરુ કરે લ. આ માટે િી અરજીઓ
તા.20/8/2015 સુિીમાાં રૂબરૂ અથવા િોસ્ટ ધ્વારા GTU માાં િહોચાડવાનુ ાં ઉમેદવારોિે જણાવાયેલ.
આ ઉમેદવારોિા રૂબરૂ અથવા િોસ્ટ ધ્વારા મળે લ ફોમમ ચકાસવાનુ ાં કામ હાલ અગ્રીમતા આિીિે શરુ
કરે લ છે . આ ફોમમ ચકાસિાર, કામકાજ િા સમય દરધમયાિ અિે વિારાિો સમય આિીિે કામગીરી
કરી રહ્યા છે . હાલ િી કાયમક્ષમતા િે જોતા ફોમમ ચકાસણી, ગિીંગ, અધ ૂરા ફોમમિો ડેટા અલગ કરવો,
અધ ૂરા ફોમમ ભરિાર િે જાણ કરી તેમિીં િાસેથી ખ ૂટતી માહહતી ભરાવવી, આ બિા માટે દસ હદવસ
જેટલો સમય આજથી લાગી શકે તેમ છે .
GTU ધ્વારા CCC િહરક્ષા શરુ કરવાનુ ાં કામ પ્રાયોરીટી િર હોઈ અત્યાર સુિી માાં જેટલા ચકાસેલા
ફોમમિો ડેટા છે તેમાાંથી આશરે 5000 ઉમેદવારો (માિદાંડ પ્રમાણે િસાંદ કરી) િી િહરક્ષા તા.
7/9/2015 (તા. 29/8/2015 થી તા. 6/9/2015 સુિી આવતા જાહેર તહેવારો િછી) થી શરુ કરવામાાં
આવશે. આ િહરક્ષા K-6 Circle, Sector - 26, Gandhinagar ખાતે રોજિા 450 ઉમેદવાર પ્રમાણે
લેવામાાં આવશે. આ માટે આટલા ઉમેદવારોિે SMS ધ્વારા જાણ કરી તેમિી હોલ ટીકીટ ઇસ્યુ
કરવામાાં આવશે. આ િહરક્ષા ચાલુ હોય તે સમય દરમ્યાિ બાકીિા બિાજ ફોમમ િી કાયમવાહી પ ૂરી
કરી િક્કી કરે લ માિદાંડ પ્રમાણે તેમિી િહરક્ષા નુ ાં સમયિત્રક ક્રમશઃ રજુ કરવામાાં આવશે.
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