
અરજી ભરવા માટેના સચૂનો 
 

સીસીસી રજીસ્ટ્રેશન ફોમમ ભરવાની શરૂઆત કરતાાં પેહલા નીચે મજુબની વસ્ટ્તઓુ તૈયાર હોવી જોઈએ: 
 

 સરકારી કામગીરીમાાં જોડાયાની તારીખ 

 વિભાગમાાં જોડાયાની તારીખ 

 વનવવૃિની તારીખ 

 સ્કેન કરેલો પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોર્ોગ્રાફ (૨૦૦ KB થી િધારે નહીં) 

 સ્કેન કરેલ હસ્તાક્ષર (૨૦૦ KB થી િધારે નહીં) 

 

1. નિા રજીસ્રેશન મારે્ “Click here for New Application” હાયપરલલિંક પર ક્લલક કરો. 
2. જો તમારી પાસે એક્લલકેશન નાંબર હોય તો, તમારો મોબાઈલ નાંબર અન ેરજીસ્ટ્રેશન નાંબર દાખલ કરીને 

તમારી માહહતી જોઈ તેમજ તેમાાં ફેરફાર કરી શકો છો. 
3. ફોમટમાાં બધી માહહતી ભરો અને “Submit” બર્ન ક્લલક કરો. 
4. “Submit” બર્ન પર ક્લલક કરતાાં પહલેા તમે તમારો પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અને સ્ટ્કેન કરેલ હસ્ટ્તાક્ષર 

અપલોડ કરો. 
5. તમારો ફોર્ો, હસ્તાક્ષર, એક્લલકેશન નાંબર અને અન્ય અંગત વિગતો તપાસો. જો કોઈ ફેરફાર હોય તો, 

“Edit” બર્ન પર ક્લલક કરો. 
6. જરૂરી ફેરફારો કરો અને પછી “Submit” બર્ન પર ક્લલક કરો. 
7. ફરી એકિાર, તમે ફોમટને ફલત િાાંચી શકો તે સ્િરૂપે રજુ થશે. 
8. જો બધી માહહતી સાચી છે તો, “Lock & Print” બર્ન પર ક્લલક કરો. નોંધ: એકિાર  “Lock & Print” 

બર્ન ક્લલક કયાટ બાદ માહહતીમાાં કોઈ ફેરફાર થઈ શકશે નહીં. 
9. ભરેલ ફોમટને વિન્ર્ કરિા મારે્ “Print” બર્ન પર ક્લલક કરો. 
10. ફોમટને વિન્ર્ કયાટ બાદ ચલણ મારે્ “Continue” બર્ન પર ક્લલક કરો. 
11. પરીક્ષાનો િકાર પસાંદ કરો જેમકે Theory & Practical, Only Theory અન ેOnly Practical અન ે“Generate 

Challan” બર્ન પર ક્લલક કરો. 
12. તમારી પાસ ેફી ચકૂિિા મારે્ના બે વિકલ્પ આિશ ેએક ઓનલાઈન(કે્રહડર્ / ડલેબર્ કાડટ / નેર્ બેનન્કિંગ) 

અન ેબીજુ ાં ઓફલાઈન(હડમાન્ડ ડ્રાફ્ર્ / રોકડ). 
13. જો તમે ઑનલાઇન ચકૂિણી કરિાનુાં પસાંદ કરો છો, તો િહક્રયા અનસુરો અને અંતે હરસીર્ વિન્ર્ કરો. જો 

તમે ઓફલાઈન ચકૂિણી કરિાનુાં પસાંદ કરો છો, તો HDFC બેંકની ડીપોઝીટ સ્ટ્લીપ વિન્ર્ કરો અન ેજરૂરી 
માહહતી ભરો. ડ્રાફ્ર્ Registrar, IITRAM (Payable at Ahmedabad) ની તરફેણમાાં તૈયાર કરિો. 



14. ડીપોઝીટ સ્ટ્લીપની Office Copy અન ેડ્રાફ્ટ(જો ચકુિણી ડીડી દ્વારા કરિામાાં આિ ેછે) અથવા જો ચકુિણી 
ઓનલાઇન કરિામાાં આિલે હોય તો તેની રીસીટની વિન્ર્ સાથ ેનીચ ેમજુબના ડોક્યમેુન્ર્ જોડી મોકલી 
આપો: 

Institute of Infrastructure Technology Research And Management (IITRAM) 
Near Khokhra Circle (East), 

Ahmedabad – 380026, Gujarat 
 

લબડાણ મારે્ના દસ્તાિેજો: 
 વસક્કો અને સાંસ્થાના િડાની સહી સાથે ભરેલ અરજી ફોમટ 
 ફી ભયાટની રીસીર્ 

 તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો રાંગીન ફોર્ોગ્રાફ 

 વનમણ ૂાંક પત્ર 

 જોડાયા પત્ર (તાજેતરની સાંસ્થાનો) 

 અગાઉ આપેલ સીસીસી પરીક્ષાનુાં પહરણામ (જો કોઈ હોય તો) 

 સાંસ્થા / ઓહફસ નુાં આઈડી પ્રફૂ 

 ફોર્ો આઈડી પ્રફૂ (મતદાર કાડટ/ડ્રાઇવિિંગ લાયસન્સ/પાન કાડટ/પાસપોર્ટ/આધાર કાડટ) 

 સરનામાાંન ુાં પ્રફૂ (મતદાર કાડટ/ડ્રાઇવિિંગ લાયસન્સ/પાન કાડટ/પાસપોર્ટ/આધાર કાડટ/ફોન લબલ) 

 

અરજદારે તેમની અરજી IITRAM ને વ્યક્તતગત અથવા તો પોસ્ટ્ટ દ્વારા મોકલી આપવાની રહશેે. 
 

15. અરજદારે યોગ્ય માહહતી ભરિી જેથી હોલ ર્ીકીર્ યોગ્ય રીતે ફાળિી શકાય. 
16. અરજદારે Theory & Practical મારે્ ` 200 ફી અથિા માત્ર Theory મારે્ ` 100 અથિા માત્ર િેનલર્કલ 

મારે્ ` 100 ચકૂિિાના રહશેે. ચકૂિણી ઓનલાઈન અથિા ઓફ ઓફલાઈન થઇ શકશે. ઓફલાઈનના 
હકસ્સામાાં, ચકુિણી રોકડમાાં અથિા તો હડમાન્ડ ડ્રાફ્ર્(ડીડી) મારફત ેકરી શકાશે. ડીડી Registrar, IITRAM 

(Payable at Ahmedabad) ની તરફેણમાાં હોિો જોઈએ. 
17. અપણૂટ ફોમટસ IITRAM દ્વારા સ્િીકારિામાાં આિશે નહીં 
18. કોઈપણ ર્પાલ વિલાંબ મારે્ IITRAM જિાબદાર નથી. 
19. પરબીહડયા પર સૌથી ઉપર “CCC Exam Form : તમારો રજીસ્ટ્રેશન નાંબર” લખિો. 

દા.ત. “CCC Exam Form : IITCCC160600001” 

20. જો ફોર્ો દેખાતો ન હોય, તો ફોમટમાાં ફોર્ો ચોંર્ાડો અન ે સ્કેન કરેલ ફોર્ો રજીસ્રેશન નાંબર સાથ ે
ccc@iitram.ac.in પર મેઈલ કરી આપો. જો ફોર્ો દેખાતો હોય તો ફોર્ો બદલિાની જરૂર નથી. 

21. અરજીપત્રકને લગતાાં િશ્નો/સમસ્યાઓ ccc@iitram.ac.in પર મેઈલ કરી આપો. 
22. સીસીસી િિેશ મારે્ના બધા અવધકાર IITRAM દ્વારા આરલક્ષત છે. 
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