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1. MSU CCC portal ઉપર “Proceed for Registration” બટન ઉપર ક્લિક કરતા, નીચ ેદર્ાાવેિી 
સ્ક્રીન જોવા મળર્ે. એપ્િીકેર્ન ફોમા ભરવા માટે તમારે રેજીસ્ક્રેર્ન કરવ ું જરૂરી છે. રેજીસ્ક્રેર્ન કરવા 
માટે “New Registration” બટન પર ક્લિક કરો.  
 

 
  

2. ઉપર દર્ાાવેિા “New Registration” બટન પર ક્લિક કરતા નીચે મ જબન ું એક ફોમા ખ િરે્. 
 

 

 
3. આ ફોમામાું ઉમેદવારે પોતાન ું નામ (સર્વિસ બકૂ મ જબ), જન્મ તારીખ, મોબાઈિ નુંબર, ઈ-મેઈિ 

એડ્રસે તથા અન્ય ઉપ્િબ્ધ ર્વગતો કાળજીપવૂાક ભરવાની રહરેે્. “Exam type” બરાબર પસુંદ 
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કરેિ છે કે નહી તે બરાબર ચકાસો. ભરેલ ું ફોમા સબમીટ કરતા પહિેા ર્વગતો બેવાર ચકાસી િેવી. 
પછી “I Agree the terms” ચેક બોક્ષ ટીક કરી “Submit” બટન દબાવો. 

4. “Submit” બટન ક્લિક કરતા ઓનિાઈન ફી ભરવા માટેન ું એક નવ ું પેજ, (નીચ ેદર્ાાવ્યા મ જબ) 
ખ િરે્. 
 

 
 

5. પરીક્ષા માટેની ફી માત્ર ઓનિાઈન રેડીટ કાડા, ડબેીટ કાડા અથવા નેટ બેન્કીંગ વડ ેભરી ર્કારે્.  
 

ફી ની ર્વગતો નીચે મ જબ છે. 
 થીયરી અને પે્રલટીકિ બુંને પરીક્ષા માટે:  રૂ. ૨૦૦ 

 માત્ર થીયરી પરીક્ષા માટે:                 રૂ. ૧૦૦ 

 માત્ર પે્રલટીકિ પરીક્ષા માટે:               રૂ. ૧૦૦ 

 

6. કદાચ કોઈક કારણસર રેજીસ્ક્રેર્ન દરમ્યાન ઓનિાઈન ફી ના ભરી ર્કાય તો, પછીથી તમે તમારા 
ઈ-મેઈિ આઈ.ડી., જન્મ તારીખ અને પાસવડાની મદદથી  િોગીન કરીને ભરી ર્કારે્. તે માટે 
MSU CCC portal ઉપર “Proceed for Registration” બટન ઉપર ક્લિક કરી જે સ્ક્રીન જોવા મળે 
તેના ઉપર જઈ િોગીન કરવાન ું રહરેે્. િોગીન બટન ઉપર ક્લિક કરતા પછીના પેજ ઉપર 
દર્ાાવેિી સ્ક્રીન જોવા મળર્.ે  
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7. અહીં માગેિી ર્વગતો ભરી “Login” બટન પર ક્લિક કરો. સફળતાપવૂાક િોગીન કરતા નીચે 
દર્ાાવેિી સ્ક્રીન જોવા મળર્.ે 
 
 

 
 

અહીં ઉપરની સ્ક્રીનમાું “Make Payment” બટન િાિ રુંગમાું  દેખાય છે. તે સચૂવે છે કે હજી તમારી 
CCC Exam Fee ઓનિાઈન ભરવાની બાકી છે. તો ફી ભરવા માટે “Make Payment” બટન પર 
ક્લિક કરો. તમને પછીના પેજ પર દર્ાાવેિી ફી ભરવા માટેની સ્ક્રીન જોવા મળરે્. 
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8. અહીં જરૂરી ર્વગતો ભરી ફી ભરો. સફળતાપવૂાક ફી ભરાતા નીચે દર્ાાવિેી સ્ક્રીન જોવા મળર્ે. 
ખાસ નૌંધ: જો ઓનલાઈન ફી ભરતાાં વધ ુસમય લાગે તો ફરી ફરી ને પ્રયત્ન ના કરતા થોડો સમય 
રાહ જુઓ અને પછી થી તમારા લોગીન વડ ેફી ભરવા પ્રયત્ન કરો. 
 

 

 

9. હવે રેજીસ્ક્રેર્ન પણૂા કરવા માટે ડોક્ય મેન્્સ (સહી ર્સક્કા વાળું એપ્િીકેર્ન ફોમા અને ઓફીસ 
આઈડી કોપી) અપિોડની પ્રક્રરયા પણૂા કરવાની રહરેે્. એપ્િીકેર્ન ફોમા ર્પ્રન્ટ કરવા અહીં દર્ાાવેિા 
“Print” બટન પર ક્લિક કરતા તમારી એપ્િીકેર્ન ર્પ્રન્ટેબિ ફોમેટ માું ખ િરે્. જે પછીના પેજ 
પરની સ્ક્રીન મ જબ દેખારે્. 
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10.  ઉપર દર્ાાવેિી તમારા એપ્િીકેર્ન ફોમાની ર્પ્રન્ટ આઉટ િઇ િો. જો ર્પ્રન્ટમાું ફોટો ન આવ્યો હોય 
કે બરાબર દેખાતો ના હોય તો તમારો  હાિનો પાસપોટા સાઈઝનો ફોટો આપિેી જગ્યામાું ચોંટાડો. 
પછી તેમાું તમારી સહી કરી તમારા ઉપરી અર્ધકારીના સહી-ર્સક્કા કરાવો. 
 

11.  ઉપર જણાવ્યા મ જબની પ્રક્રરયા પરૂી કયાા પછી  સહી-ર્સક્કા વાળા એપ્િીકેર્ન ફોમાને સ્ક્કેન કરો. 
તમારે સ્ક્કેન કરેિ ફોમાને તમારી િોગીન ડીટેિનો ઉપયોગ કરી MSU CCC Exam Portal પર 
અપિોડ કરવાની રહરેે્. વધ માું તમારે તમાર ું સુંસ્ક્થાન ું આઈ.ડી. કાડા પણ અપિોડ કરવાન ું રહરેે્. 
જો તમને તમારી સુંસ્ક્થામાુંથી આઈ.ડી. કાડા ઇસ્ક્ય  કરવામાું આવેિના હોય તો તમારા એપ્િીકેર્ન 
ફોમામાું દર્ાાવેિા ફોટો આઈ.ડી. પ્રફૂમાુંથી કોઈપણ એક (જે તમારી સર્વિસ બલૂમાુંના નામની ખરાઈ 
કરાવે તેવ ું) અપિોડ કરવ ું. 
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જો જરૂરી ડોક્ય મેન્્સ સફળતાપવૂાક અપિોડ થયેિ હરે્ તો નીચે દર્ાાવ્યા મ જબ િીિા રુંગન ું 
ખરાન ું ચચન્હ જોવા મળરે્. 
 

   
12. કોઈપણ એપ્િીકેર્ન ત્યારે જ VALID ગણારે્ જયારે ઉમેદવારે જરૂરી એપ્િીકેર્ન ફી ભરેિી હરે્ 

અને જરૂરી ડોક્ય મેન્્સ MSU CCC Portal પર અપિોડ કરેિા હરે્. 
 

13.  અધ રી એપ્િીકેર્ન (જરૂરી ફી અને જરૂરી ડોક્ય મેન્્સ સાથે અપિોડ થયિેી ના હોય તેવી) 
રદબાતિ અથવા અમાન્ય ગણવામાું આવરે્ જેની ઉમેદવારે ખાસ નોંધ િેવી. 
 

14.  કોઇપણ જાતની ર્ુંકાના ર્નવારણ માટે ફોન કરવો અથવા ઈ-મેઈિ કરવો. 
ફોન નુંબર:  (૦૨૬૫) ૨૭૯૫૫૧૮ 

ઈ-મેઈિ  :  ccc@msubaroda.ac.in  
 

15.  ઉમેદવારને ર્વનુંતી કરવામાું આવે છે કે CCC પરીક્ષાના ર્વગતવાર કાયારમ માટે નીચે દર્ાાવેિી   
 MSU Websites ર્નયર્મતરૂપે જોતા રહવેી.   
 www.msubaroda.ac.in  અથવા  ccc.msubaroda.ac.in/MSUCCC 

16.  ઉમેદવારને તેના પરીક્ષાની ર્વગત માટે તેણ ેઆપેિા મોબઈિ નુંબર ઉપર SMS કરવામાું આવર્ે. 
 

17.  પરીક્ષા વખતે ઉમેદવારે પોતાની સુંસ્ક્થાન ું ઓળખપત્ર અને િાઇસન્સ / આધાર કાડા / પાસપોટા /  
 ઈિેકર્ન કાડા / પાન કાડા (આ બધામાુંથી કોઈ પણ એક) ભલૂ્યા વગર ફરજીયાત િાવવાન ું રહરેે્. 
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