ુ નાઓ
કર્મચારીઓની “CCC-C OUR S E ” પરીક્ષાલક્ષી સચ
1.

થીયરી પરીક્ષામાાં પ્રશ્નપત્ર અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી બાંને ભાષામાાં હશે. અંગ્રેજી પ્રશ્નપત્ર આધારભ ૂત માનવામાાં
આવશે.

2.

થીયરી પરીક્ષાનો સમય ૧ કલાક તથા પ્રેકટીકલ પરીક્ષાનો સમય ૧ કલાક અને ૩૦ મમમનટનો રહેશે.

3.

થીયરી અને પ્રેકટીકલ પરીક્ષામાાં પાસ થવા ૫૦% માકકસ જરૂરી છે . થીયરી તથા પ્રેકટીકલ પરીક્ષામાાં નેગેટીવ
ગુણની પધ્ધમત નથી. પરરણાર્ની રી-એસેસર્ેન્ટ કે રી-ચેરકિંગની કોઈ વ્યવસ્થા કે જોગવાઈ નથી. જે ધ્યાને
લેશો.

4.

પરીક્ષા

વખતે

ઉમેદવારે

તેની

હોલટટટકટ

તથા

અસલ

ઓળખપત્ર

ાં ૂ
ચટણીકાર્
ક /પાનકાર્ક/ડ્રાઇમવિંગ

લાયસન્સ/પાસપોટક તથા આધારકાર્કમાાંથી કોઈપણ એક જોર્ે રાખવુ ાં ફરજજયાત છે .
5.

સમગ્ર પરીક્ષા દરમ્યાન પરીક્ષાકેન્ર સતત સી.સી.ટી.વી. કેમેરાની નજર હેઠળ રહેશે.

6.

પરીક્ષા હૉલમાાં મોર્ેથી પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહી. ઉમેદવારે પરીક્ષાકેન્ર પર પરીક્ષા શરૂ થવાના
૩૦ મમમનટ વહેલા હાજર રહેવાનુ રહેશે.

7.

જે ઉમેદવાર પરીક્ષા સમયે હાજર નહીં રહે તેને ગેરહાજર ગણવામાાં આવશે. તેવા ઉમેદવારે પરીક્ષા માટે
ફરીથી નોંધણી કરાવવાની રહેશે.

8.

ઉમેદવારે પોતાના સ્વખર્ચે પરીક્ષા આપવા આવવાનુ ાં રહેશે.

9.

ઉમેદવારે નોંધાયેલ રજીસ્ટર્ક મોબાઈલ નાંબર ઉપર જ પરીક્ષાલક્ષી દરે ક સુર્ચના આપવામાાં આવશે. જે ધ્યાને
લેશો.

10.

બૉલપેન, મોબાઈલ/સેલફોન, ટેબલેટ, લેપટોપ, કેલ્ક્યુલેટર, બ્લલ્ક્યુટુથ ટર્વાઇસ, સ્માટક ઘટર્યાળ તથા અન્ય
ઇલેક્ટ્રોમનક્ટ્સ ગેજેટ અથવા અન્ય મટીટરયલ્ક્સ પરીક્ષા ખાંર્માાં લાવવા દે વામાાં આવશે નહી, તથા આવા
ઉમેદવારને પરીક્ષાકેન્રમાાં પ્રવેશ મળશે નહીં. તેમજ પરીક્ષાકેન્ર ઉપર કોઈ વસ્તુ મુકવાની સુમવધા રાખેલ
નથી. જે ધ્યાને લેશો.

11.

સમગ્ર પરીક્ષા દરમ્યાન પરીક્ષા અન્વયેની કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીમત કરતાાં માલ ૂમ પર્શે તો તે ઉમેદવારને
યુમનવમસિટી ધારે તેટલા વષક સુધી પરીક્ષામાાંથી બાકાત રાખી શકશે.

12.

ગુજરાત ફોરે ન્ન્સક સાયન્સીસ યુમનવમસિટીનો મનણકય ઉપરની દરે ક બાબતોમાાં આખરી અને દરે ક ઉમેદવારે
માન્ય તથા ગ્રાહય રાખવાનો રહેશે.

13.

યુમનવમસિટી દ્વારા કોઈ વધારાનુ ાં મહેકમ કે અલગ કોઈ વ્યવસ્થા ઉપલબ્લધ ન હોઈ યુમનવમસિટીની વેબસાઈટ પર
મ ૂકવામાાં આવેલી “CCC” પરીક્ષા અંગેની તમામ માટહતી જ પ્રમાણભ ૂત માની દરે ક ઉમેદવારે સ ૂર્ચનાઓનુ ાં
પાલન કરવાનુ ાં રહેશે.

14.

સી.સી.સી. પરીક્ષા કેમ્પસમાાં અનઅમધકૃત વ્યન્ક્ટ્તએ પરીક્ષા આનુષગાં ગક કોઈપણ પ્રકારની ગેરવતકણ ૂક કરવી
નહીં.

15.

પરીક્ષાથી દ્વારા કે અન્ય કોઈ દ્વારા પરીક્ષા કેમ્પસનો AUDIO/VIDEO CLIP ઉતારી શકાશે નટહ. અનઅમધકૃત
ટિયા કરનાર સામે મશક્ષાત્મક કે ફોજદારી ગુનો થઈ શકશે. વધુમાાં અનઅમધકૃત કામ કરનારની જાણ જે તે
મવભાગ/ખાતા ને તથા રાજ્ય સરકારશ્રીને જરૂરી કાયકવાહી માટે જણાવવામાાં આવશે અને યુમનવમસિટીના
મનયમોનુસાર તે પરીક્ષાથીનુ ાં પટરણામ રદ કરી યોગ્ય મશક્ષાત્મક કાયકવાહી કરવામાાં આવશે.

16.

રજીસ્રેશનથી પરીક્ષાના પટરણામ જાહેર થયા બાદ પણ પરીક્ષાથી તરફથી ફોમક / ર્ોયુમેન્ટ / પેમેન્ટ રીલેટેર્
કોઈપણ પ્રકારની છુપાવવામાાં આવેલ મવસાંગત બાબત યુમનવમસિટીના ધ્યાન ઉપર આવશે તો ત્યારે તેન ુ ાં
પટરણામ રદ કરવાનો અમધકાર યુમનવમસિટીનો રહેશે. પરીક્ષા આનુષગાં ગક કોઈપણ બાબતમાાં મવસાંગતતા
જણાશે તો રજીસ્રારશ્રીનો મનણકય આખરી ગણાશે અને માન્ય રાખવાનો રહેશે.
વધુમાાં તમામનુ ાં ન્યાયક્ષેત્રનુ ાં સ્થળ ગુજરાત ફોરે ન્ન્સક સાયન્સીસ યુમનવમસિટી, ગાાંધીનગર રહેશે.

પરીક્ષાથી બહેનો ર્ાટેની ખાસ સ ૂચના
પરીક્ષાથી બહેનોએ પરીક્ષા આપવા માટે ફોમકમાાં ભરે લ નામનુ ાં જ એટલે કે ફોમકમાાં પમતનુ ાં નામ હોય તો
પમતના નામનુ ાં અને મપતાનુ ાં નામ હોય તો મપતાના નામનુ ાં અસલ ઓળખપત્ર લઈને આવવુ.ાં
ાં ૂ
ઓળખપત્રમાાં પાનકાર્ક / ચટણીકાર્
ક / ડ્રાઇમવિંગ લાયસન્સ / આધારકાર્ક / બેન્કની ફોટોવાળી સહી-મસક્કા
સાથેની પાસબુક / સાંસ્થાનુ ાં આઈકાર્ક / સાંસ્થાના લેટરપેર્ ઉપર ફોટો તથા સાંસ્થાના સહી-મસક્કા સાથેન ુ ાં
ઓળખપત્ર માન્ય રહેશે.

