ુ રાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર
રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ , ગજ

ુ ારે લ ાં ુ જાષેરનામ”ાંુ
“ગૃષ વળજ્ઞાન અભ્યાશક્રમની રીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ાંુ સધ
ક્રમાાંક:રાબો/ગષૃ વળજ્ઞાન/૨૦૧૯/૫૭૬૧-૫૭૬૭

તા:૧૮/૦૩/૨૦૧૯

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ક્રભાાંક:યાફો/ગૃહ વિજ્ઞાન/૨૦૧૯/૫૨૮૮-૯૪, તા:૧૨/૦૨/૨૦૧૯ થી ગૃહ વિજ્ઞાન
ત ૃતીમ િર્ડની યીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ાં જાહેયનામ ાં ફહાય ાડિાભાાં આિેર હત ાં.
બાયતીમ ચટાં ણી ાંચ દ્વાયા રોકસબાની ચટાં ણીની તાયીખો જાહેય કયિાભાાં આિેર છે . જે અનસાય ગજયાત
યાજ્મભાાં તાયીખ:૨3/૦૪/૨૦૧૯ નાાં યોજ ભતદાનન ાં આમોજન કયિાભાાં આિેર છે . ચટાં ણીની આ તાયીખ ગૃહ
વિજ્ઞાન યીક્ષાનાનાાં જાહેય કયે રા કામડક્રભભાાં આિતી હોમ આ યીક્ષાની તાયીખભાાં પેયપાય કયિો જરૂયી થતા,
તા:૧૪/૦૩/૨૦૧૯ નાાં યોજ યીક્ષા સવભવતની ફેઠક ફોરાિી ફેઠકભાાં નિો કામડક્રભ (ટાઈભ ટેફર) નક્કી કયિાભાાં
આવ્મો. જે અનસાય સદયહ જાહેયનાભાથી પ્રવસદ્ધ થમેર કામડક્રભભાાં સધાયો કયી નીચે દર્ાડિેર વિગતે નિો સધાયે ર
યીક્ષા કામડક્રભ (સભમત્રક) સાથેન ાં નવ ાં સધાયે ર જાહેયનામ ાં ફહાય ાડિાભાાં આિે છે .



ગૃષ વળજ્ઞાન ત્રીજા ળવડની રીક્ષા એવિ – મે ૨૦૧૯ ન ાંુ શમય ત્રક:તારીખ

ળાર

શમય

વળવય કોર્

વળવય

ગુણ

૨૯/૪/૧૯

શોમ

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૧

આષાર અને ોવણ-૩ (રીક્ષણ અને આરોગ્ય)

૫૦

૩૦/૪/૧૯

માંગલ

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૨

આષાર અને ોવણ-૪ કેટરીંગ મેનેજમેન્ટ

૫૦

૦૧/૫/૧૯

બુધ

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૩

કાર્ અને ળણાટ-૨ (ક્ોથીંગ એન્ર્ ટે ક્ષટાઈ)

૫૦

૦૨/૫/૧૯

ગુરુ

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૪

ગષૃ સુોભન

૫૦

૦૩/૫/૧૯

શુક્ર

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૫

બાલ વળકાશ-૩ (કુ ટાંુ બ જીળન વક્ષણ)

૫૦

૦૪/૫/૧૯

વન

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૬

બાલ વળકાશ-૪ ઘોડર્યાઘર વ્યળસ્થાન અને શાંચાન

૫૦

૦૬/૫/૧૯

શોમ

૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦

૭

ઉદ્યોગ શાષવશક્તા અને િોજેકટ કાયડ

૫૦

દયે ક સાંસ્થાઓએ ઉયોક્ત નિા સધાયે ર કામડક્રભ અંગેની જાણ સાંફવાં ધત ઉભેદિાયોને કયિાની યહેર્ે.
તા:૧૨/૦૨/૧૯ થી ફહાય ાડેર આ યીક્ષાના જાહેયનાભાની અન્મ તભાભ વિગતો અને સચનાઓ મથાિત યહેર્ે.
(ી.એ.જલુ )
અધ્યક્ષ
રાજ્ય રીક્ષા બોર્ડ
ગાાંધીનગર
 નક રળાના અમાથે
1. જજલ્ા વક્ષણાવધકારીશ્રી – ભરૂચ / રાજકોટ
2. આચાયડશ્રી,અંજુમન-એ-તાીમી ઈદારા ચેરીટે બ ટ્રસ્ટ, ભરૂચ
3. આચાયડશ્રી, તુશી વુમેન’શ & ચચલ્રન’શ ઈન્સ્ટીટયુટ, રાજકોટ
 નક શાદર રળાના જાણ શારૂ.
1.

અગ્ર શચચળશ્રી, વક્ષણ વળભાગ, શચચળાય, ગાાંધીનગર.

2.

વનયામકશ્રી, જીશીઈઆરટી, શેકટર-૧૨, ગાાંધીનગર

3.

વનયામકશ્રી, ાલાઓની કચેરી, બ્ોક નાં:- ૯/૧, ર્ો. જીળરાજ મષેતા ભળન, ગાાંધીનગર

