
કર્મચારીઓની “CCC/CCC+” પરીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ 

1. Examination No. પ્રભાણે જ યીક્ષા ONLINE  રેલાભાાં આલળ.ે 
2. CCC યીક્ષા તા. 27/08/2017 થી ળરુ કયલાભાાં આલનાય છે. ઉભેદલાય ોતાના 

રોગીન ભાાં જઈને તાયીખ , વભમ અને સ્થ પ્રભાણેનો વલગતલાય કામયક્રભ તથા 
ોતાની શોરટીકીટ ડાઉનરોડ કયી ફે કોીભાાં વપ્રન્ટ કાઢી રેલાની યશળે.ે ડાઉનરોડ 
કયેર શોરટીકીત તથા કોઈણ એક PHOTO IDENTITY  PROOF (Xerox Copy) 
યીક્ષા વાથ ે રાલલાનુાં યશળે.ે યીખ એક જ લખત રેલાભાાં આલળ ે શાજય નહશ 
યશનેાયની યીક્ષા પયીથી રેલાભાાં આલળ ેનહશ જેની ખાવ નોંધ રેલી. 

3. હયણાભ ની યી – એવેવભેન્ટ કે યી-ચેહકિંગની કોઈ ણ વ્મલસ્થા કે જોગલાશી નથી. 

જે ધ્માને રેળો. 
 

થીમયી યીક્ષા ભાટેની સચૂનાઓ:- 

1. થીમયી યીક્ષા ૫૦ ભાકયવની યશળે.ે 

2. થીમયી યીક્ષાનો વભમ એક કરાકનો યશળે.ે 

3. થીમયી યીક્ષાના કુર ૫૦ પ્રશ્નો શળ.ે જેના દયેકના ૧-૧ ગણુ યશળે.ે 

4. થીમયી યીક્ષાભાાં ખોટા જલાફ ભાટે નેગેટીલ ભાહકિંગ દ્ધવત નથી. 
 

પે્રકટીકર ોઅયીક્ષા ભાટેની સચુના:-  

1. પ્રકટીકર યીક્ષા ૫૦ ભાર્કવય ની યશળે.ે 

2. પ્રેર્કટીકર યીક્ષા 1 કરાક અને ૩૦ વભવનટની યશળે.ે 

3. પ્રેર્કટીકર યીક્ષાભાાં (પાઈર-પોલ્ડય, Ms-word, Ms-Excel, Ms- PowerPoint, Ms-

Outlook અન ેMs Print) વાંફાંવધત પ્રશ્નો યશળે.ે 
 

 

 

 

 



કર્મચારીઓની “CCC-COURSE ” પરીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ 

1. થીમયી યીક્ષાભાાં પ્રશ્નત્ર અંગ્રેજી તથા ગજુયાતી ફને્ન બાાભાાં શળ.ે અંગ્રેજી પ્રશ્નત્ર 

આધાયભતૂ ભાનલાભાાં આલળ.ે 

2. થીમયી યીક્ષાનો વભમ ૧ કરાક તથા પ્રેર્કટીકર યીક્ષાનો વભમ ૧ કરાક અને ૩૦ 

ભીનીટનો યશળે.ે 

3. થીમયી અને પ્રેર્કટીકર યીક્ષાભાાં ાવ થલા ૫૦% ભાર્કવય જરૂયી છે. થીમયી પ્રેર્કટીકર 

યીક્ષાભાાં નેગેટીલ ગણુની દ્ધવત નથી. 

4. યીક્ષા લખતે વલધાથીએ તેની શોરટીકીત (૨ કોીભાાં ) તથા ઓખત્ર અવર 

ચટુણીકાડય/ાનકાડય/ડ્રાઈલીંગ રામવન્વ/ાવોટય , અધાયકાડય ભાથી કોઈણ એક 

જોડે તથા તેની નકર વાથ ેયાખલી પયજીમાત છે. 

5. વભગ્ર યીક્ષા દયમ્માન યીક્ષા કેન્ર વતત વી.વી.ટી.લી. કેભેયાની નજય શઠે યશળે.ે 

6. યીક્ષા શોરભાાં  ભોડેથી પ્રલળે આલાભાાં આલળ ેનશી. વલધાથીઓએ યીક્ષાકેન્ર 

ય યીક્ષા ળરુ થલાના ૩૦ વભવનટ લશરેા શાજય યશલેાનુાં યશળે.ે 

7. જે વલધાથી યીક્ષા વભમે શાજય નહશ યશ ેતેને ગેયશાજય ગણલાભાાં આલળ.ે તેલા 

વલધાથીઓને યીક્ષભાાંટે પયીથી નોંધણી કયાલલાની યશળે.ે 

8. વલધાથીએ ોતાના વખાચે યીક્ષા આલા આલલાનુાં યશળે.ે 

9. વલદ્યાથીએ નોંધામેર યજીસ્ટડય ભોફાઈર નાંફય  

10. ભોફાઈર/વેરપોન, ટેબ્રેટ, રેટો, કેલ્કયરુેટય, બ્લટુુથ હડલાઈવ, સ્ભાટય ઘહડમા  

તથા અન્મ ઇરેર્કરોનીર્કવ ગેજેટ અન્મ અથલા ભટીયીમર યીક્ષા ખાંડભાાં રાલલા 

દેલાભાાં આલળ ેનહશ, તથા આ વલધાથીઓને યીક્ષાકેન્રભાાં પ્રલળે ભળ ેનશી. તેભ 

જ યીક્ષાકેન્ર ઉય કોઈ લસ્ત ુમકૂલાની સવુલધા યાખેર નથી, જે ધ્માને રેળો. 

11. વભગ્ર યીક્ષા દયમ્માન યીક્ષા અન્લમેની કોઈણ પ્રકાયની ગેયયીતી કયતા ભાલભુ 

ડળ ેતો તે વલદ્યાથીને યનુીલવીટી ધાયે તેટરા લય વધી યીક્ષાભાાંથી ફાકાત યાખી 

ળકાળ.ે 

12. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટીનો વનણયમ ઉયની દયેક ફાફતભાાં 

આખયી અને દયેક વલદ્યાથીને ભાન્મ તથા ગ્રાય ર યાખલો યશળે.ે 



13. યવુનલવવિટી દ્વાયા કોઈ લધાયાનુાં ભશકેભ કે અરગ કોઈ વ્મલસ્થા ઉરબ્ધ ન શોઈ 

યવુનલવવિટી લફેવાઈટ ય મકુલાભાાં આલરેી “CCC” યીક્ષા અંગેની તાભાાંભ ભાહશતી 

જ પ્રભાણભતૂ ભાની દયેક યીક્ષાથીઓએ સચૂનાઓનુાં ારન કયલાનુાં યશળે.ે 

14. વી.વી.વી. યીક્ષા કેમ્વભાાં અનાવધકૃત વ્મક્ર્કતએ યીક્ષા આનુાંગગક કોઇણ 

પ્રકાયની ગેયલતયણકૂ કયલી નશી.  

15. યીક્ષાથી દ્વાયા ક અન્મ કોઈ દ્વાયા યીક્ષા કેમ્વનો audio/video clip ઉતાયી ળકાળ ે

નશી. અનાઅવધકૃત હક્રમા કયનાય વાભે વળક્ષાત્ભક કે પોજદાયી ગનુો થઇ ળકળ.ે 

લધભુાાં અનઅવધકૃત કાભ કયનાયની જાણ જે તે વલબાગ/ખાતાને તથા યાજ્મ 

વયકાયશ્રીને જરૂયી કામયલાશી ભાટે જણાલલાભાાં આલળ ેઅને યવુનલવવિટીના 

વનમભોનવુાય તે યીક્ષાથીનુાં હયણાભ યદ કય કયી મોગ્મ વળક્ષાત્ભક કામયલાશી 

કામયલાશી કયલાભાાં આલળ.ે 

16. યજીસ્રેળન થી યીક્ષાના હયણાભ જાશયે થમાફાદ ણ યીક્ષાથી તયપથી 

પોભય/ડોક્યભેુન્ટ/ેભેન્ટ યીરેટેડ કોઈણ પ્રકાયની છુાલલાભાાં આલરે વલવાંગત 

ફાફત યવુનલવવિટી ધ્માન ઉય આલળે તો ત્માયે તેનુાં હયણાભ યદ કયલાનો 

અવધકાય યવુનલવવિટીનો યશળે.ે યીક્ષા આનુાાંગીક કોઈણ ફાફતભાાં વલવાંગતતા 

જણાળ ેતો કુલ્તીશ્રીનો વનણયમ આખયી ગણાળે અને ભાન્મ યાખલાનો યશળે.ે 

લધભુાાં તભાભનુાં ન્મામક્ષેત્રનુાં સ્થ ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યવુનલવવિટી-

અભદાલાદ યશળે.ે 

 

 

 

 

 

 



યીક્ષા અંગેની ખાવ અગત્મની સચૂના 

1. યીક્ષા વભમ દયમ્માન યીક્ષા ખાંડભાાં ભોફાઈર ક કોઈણ જાતનો વભાન રઈને 

પ્રલળે કયલો નશી. ભોફાઈર કે કોઈણ જાતનો વભાન રઈને ફેવનાય ઉભેદલાયની 

યીક્ષા યદ કયલાભાાં આલળ ેજે અંગેની કોઈ પહયમાદ વાાંબલાભાાં આલળે નશી. 

વભાન વચાલાલા ભાાંટેની કોઈણ જાતની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલરે નથી. જેની 

ખાવ નોંધ રેલી. 

2. યીક્ષા વભમ દયમ્માન યીક્ષા ખાંડભાાં પ્રલળે ભેવ્મા ફાદ યીક્ષા યૂી ન થામ 

ત્માાં સધુી લોળ રૂભ ભાટે કે કોઈણ કાયણોવય યીક્ષા ખાંડની ફશાય જલા દેલાભાાં 

આલળ ેનશી. 

3. યીક્ષા અલા ભાાંટે ઉભેદલાયની જન્ભતાયીખની ખાવ જરૂહયમાત શોઈ યજીસ્રેળન 

પોભયભાાં બયેર જન્ભતાયીખ ને ખાવ માદ યાખલી. યીક્ષા આલા ભમે યીક્ષા ખાંડભાાં 

જો ળક્ય શોમતો યજજસ્રેળન પોભયની ઝેયોક્ષ રઈને આલવુાં. 

4. યીક્ષા ભાટે આ શાજય યશળેો યાંત ુઆના દ્વાયા યીક્ષા દયમ્માન થીમયી કે 

પ્રેર્કટીકર યીક્ષાભાાં કોમ્્યટુય LOGIN PROCESS નશી કયી ળકો તો હયણાભ absent 

આલળ.ે જે અંગેની ખાવ નોંધ રેલી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



પરીક્ષાર્થી બહનેો ર્ાટેની ખાસ સચુના  

યીક્ષાથી ફશનેોં યીક્ષા અલા ભાટે પોભયભાાં બયેર નાભનુાં જ એટરે કે પોભયભાાં 

વતનુાં નાભ શોમતો વતના નાભનુાં અને જો વતાનુાં નાભ શોમતો વતાના નાભનુાં ઓખ 

કાડય અને તેની ઝેયોક્ષ રઈને આલવુાં. અન્મથા યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળ ેનશી. 

 

ઓખકાડય ભાાં ાનકાડય/ચુાંટણીકાડય/ડ્રાઈલીંગ રાઈવન્વ/ આધાયકાડય/ફેંકની 

પોટોલાી વશીવીક્કાની વાથનેી ાવબકુ/વાંસ્થાનુાં આઇકાડય/વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય પોટો 

તથા વાંસ્થાના વશીવવક્કા વાથને ુ ાં ઓખત્ર ભાન્મ યશળે.ે 

 

CCC Examination Instruction 

1. The Language of the Question Paper of Theory Examination shall be English 

and Gujarati. The English version is considered to be an authentic version, 

2. Theory Exam time is 1 hour and Practical Exam is 1.5 hour. 

3. Passing Marks of Theory and Practical Examination is 50%. No Negative 

marking in Theory and Practical Examination. 

4. At the time of appearing for Examination, the Candidate shall have to produce 

Hall Ticket(2 copies) and Identity proof and its zerox copy. i.e. Identity card 

issued by the Election Commission Of India/ PAN card / valid Driving License / 

Passport / Aadhar Card/ Identity Card issued by a recognized Institution, in 

Original & one photocopy, along with the Hall Ticket. 

5. Exam Center are under constant CCTV Surveillance. 

6. Late entry in Examination Hall is not permitted. Exam Batch can’t be changed. 

Candidates have to remain presents 30 minutes prior before start of exam. 

7. A candidate who is not available in the exam time will be consider as “Absent” 

and they have to register again for CCC Examination. 

8. The candidate shall have to appear at their own expense (to-and fro) for the 

Examination, at the place and time. 

9. Candidates should have his/her own registered mobile Number and the same 

should be kept active during the entire examination process, not in 

examination hall. All the communication related to examination will be 

informed in registered mobile number. 

10. Mobile/Cell Phones, Tables, Laptop, Calculators, Blue Tooth Devices, other 

Electronic Gadgets or any other material, are strictly prohibited not only in 



the ‘Examination Hall’, but please note that entry in the ‘Examination Center’ 

itself, shall not be permitted to those Candidates, found in possession of such 

‘electronic gadgets’/ material. No arrangement for safe kipping, will be 

arranged, which may kindly be noted. 

11. A candidate who is found indulging in unfair practices, viz. copying or 

misconduct during the course of examination, using electronic gadgets or 

Mobile Phones etc., tempering with Question Paper/ Examination Material, 

influencing any Official, concerned with for any number of years, as may be 

decided by the Authority. 

12. The decision of the DR. BABASAHEB AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY in respect 

of all matters pertaining to this examination would be final and binding on all 

Candidates. 

13. Exam center are under constant CCTV Surveillance. Be careful, you are in 

close watch under CCTV camera. 

14. At the time of appearing for Examination, the candidate shall have to produce 

Hall Ticket and Identity proof i.e. Identity Card issued by the Commission of 

India / PAN card / valid Driving License / Passport/ Aadhaar Card/ Identity 

Card issued by a recognized Institution, in Original & one photocopy, along 

with the Hall Ticket. 

15. Mobile/Cell Phones, Tablets, Laptop, Calculators, Blue Tooth Devices, other 

Electronics Gadgets or any other material, are strictly prohibited not only in 

the ‘Examination Hall’, but please note that entry in the ‘Examination Center’ 

itself, shall not be permitted for sale keeping, will be arranged, which may 

kindly be noted. 

16. A candidate who is found indulging in unfair practices, viz. copying or 

misconduct during the course of examination, using electronic gadget or 

mobile Phones etc., tampering with Question Paper/ Examination Material, 

influencing any Official, concerned with the Examination Process, will be 

debarred from appearing, for that Examination or for any number of years, as 

may be decided by the Authority. 


