યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય
“ગૃશ વલજ્ઞાન અભ્માવક્રભની યીક્ષા – ૨૦૧૮ ન ું જાશેયનામ”ું
“Notification of Home Science Exam -2018”
ક્રભાુંક:યાફો/ગશૃ વલજ્ઞાન/૨૦૧૮/૨૪૩૫-૨૪૪૩

તા: ૦૩/૦૩/૨૦૧૮

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગજયાત યાજ્મ, ગાુંધીનગય દ્વાયા અગાભી એવિર – ૨૦૧૮ ભાું રેલાનાય વ્મલવામરક્ષી
અભ્માવક્રભ-ગશૃ વલજ્ઞાન (HOME SCIENCE) ત્રીજા લડની યીક્ષા ભાટે નો કામડક્રભ આ મજફ જાશેય કયલાભાું આલે છે .
ક્રભ

વલગત

તાયીખ

૧

જાશેયનામ ું ફશાય ાડયાની તાયીખ

૦૩/૦૩/૨૦૧૮

૨

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા વુંસ્થાઓને જાશેયનામ ું તથા આલેદનત્ર ભોકરલાની તાયીખ

૦૩/૦૩/૨૦૧૮

(E-mail થી ભોકરલલાભાું આલળે.)
3

વુંસ્થા દ્વાયા તારીભાથીઓનાું આલેદનત્રો બયલાનો વભમગાો

૦૫/૦૩/૧૮

થી

૦૭/૦૩/૧૮
૪

વુંસ્થા દ્વાયા આલેદનત્રો યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ભાું જભા કયાલલાની તાયીખ

૦૯/૦૩/૨૦૧૮

૫

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા વુંસ્થાને તારીભાથીઓના વીટ નુંફય ભોકરલાની તાયીખ

૧૫/૦૩/૨૦૧૮

(E-mail થી ભોકરલલાભાું આલળે.)
૬

વુંસ્થા ખાતે રેલાતી ફાહ્ય યીક્ષાનો વભમગાો

૧૯/૦૩/૧૮

થી

૨૨/૦૩/૧૮
૭

વુંસ્થાઓ દ્વાયા િામોગગક તથા આંતરયક યીક્ષાના ગણત્રકો વીરફુંધ કલયભાું યાજ્મ

૨૩/૦૩/૨૦૧૮

યીક્ષા ફોડડ ભાું જભા કયાલલાની તાયીખ (વુંસ્થાઓએ રૂફરૂ જભા કયાલલાના યશેળે.)
૮

વૈધધાુંવતક (રેગખત) યીક્ષાની તાયીખ

૧૬/૦૪/૧૮

થી

૨૪/૦૪/૧૮



યીક્ષા પી:યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ગશૃ વલજ્ઞાન (ત્રીજા લડ) ની યીક્ષા ભાટે નક્કી થમેર પી નાું દય આ મજફ છે .

ક્રભ

વલગત

આલેદન

યીક્ષા

િામોગગક

ગણત્રક

િભાણત્ર

ભાઈગ્રેળન

ત્ર પી

પી

યીક્ષા પી

પી

પી

પી

૫૦/-

૨૦૦/-

૫૦/-

૫૦/-

૫૦/-

૫૦/-

-

૫૦/-

-

-

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં
૧

વનમવભત ઉભેદલાયો ભાટે ની
પીનાાં દય
ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં

૨

પુનયાલવતિત ઉભેદલાયો
ભાટે ની પીનાાં દય

૫૦/૫૦/-

(વલમ
દીઠ)

નોંધ:(૧) ઉયોક્ત વલગતે દળાડ લેર પી ના ધોયણો કયતા યીક્ષા પી ના વુંદબડભાું કોઈણ િકાયની લધ પી ની યકભ
કોઈ તારીભી વુંસ્થા રઈ ળકળે નશીં.
(૨) િામોગગક યીક્ષા પી વુંસ્થાએ ોતાની ાવે યાખલાની છે અને તેભાુંથી િામોગગક યીક્ષાન ું વુંચારન કયલાન ું
યશેળે.
(૩) ઉયોક્ત વલગતના દય અનવાયની કર
ૂ પી યકભનો ડી.ડી. કઢાલીને પાઈર વાથે યજ કયલાનો યશેળે.



વુંસ્થાની વુંરગ્નતા પી અને વુંસ્થાભાું ત્રીજા લડભાું શાર નોંધામેર વલદ્યાથીઓની યજીસ્રે ળન પી:
વ્મલવામરક્ષી કાયકીદી અભ્માવક્રભના વલદ્યાથીઓની યજીસ્રે ળન પી નીચે મજફ યશેળે.
વુંસ્થાની વુંરગ્નતા પી

૫૦૦/-

ત્રીજા લડના વલદ્યાથીઓની યજીસ્રે ળન પી (વલદ્યાથી દીઠ)

૧૦૦/-

રડપ્રોભા ઈન શોભ વામન્વ ત્રીજ ું લડ વલદ્યાથી દીઠ

૧૦૦/-

આ અભ્માવક્રભ ચરાલતી વુંસ્થાઓએ લડ ૨૦૧૭-૧૮ ભાટે વુંરગ્નતા પી રૂવમા ૫૦૦/- તથા વુંસ્થાભાું

ત્રીજા

લડભાું શાર નોંધામેર વલદ્યાથીઓની યજીસ્રે ળન પી વલદ્યાથી દીઠ રૂવમા ૧૦૦/- રેખે ગણતયી કયી થતી યકભનો
ડીભાન્ડ ડ્રાપટ અરગ થી કઢાલીને ફોડડ ને વલદ્યાથીઓની માદી વાથે ભોકરી આલાનો યશેળે.



આલેદનત્રો ફોડડ ને ભોકરલા અંગે :-

યીક્ષાથીઓનાું આલેદનત્રો વુંસ્થા દ્વાયા બયલાનાું યશેળે. બયામેરાું આલેદનત્રોની વુંસ્થાના યે કડડ વાથે વું ૂણડ
ચકાવણી કયી જે યીક્ષાથીઓ યીક્ષાભાું ફેવલા ાત્ર થતાું શોમ તેલા જ યીક્ષાથીઓના આલેદનત્રો ફોડડ ને
ભોકરલાના યશેળે. આલેદનત્રોભાું િભાણત્ર વુંસ્થાના આચામડશ્રીએ આલાન ું યશેળે. આલેદનત્રો  ૂયી ચોકવાઈથી
અને છે ક છાક લગય બયલાના યશેળે. આ આલેદન ત્રોને નીચે દળાડ લેર વલગત અનવાય પાઈરભાું યજ કયલાના યશેળે.



વુંસ્થાએ યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો / િભાણત્રો વલગતો :-

1. પાઈર નુંફય – ૧ ભાું યજ કયલાના આધાયો:(1.1):- નીચેના પોભેટ ભાાં વાંસ્થાનો પોલડડીંગ રેટય.
ક્રભ

વલગત

SC

૧

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં વનમવભત ઉભેદલાયોની વાંખ્મા

૨

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં પુનયાલવતિત ઉભેદલાયોની વાંખ્મા

ST

OBC

GEN

TOTAL

કર
(1.2):- વાંસ્થાના ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડના વનમવભત/પુનયાલવતિત ઉભેદલાયોની અરગ-અરગ માદી
(અટક+વલદ્યાથીનુ ાં નાભ+વતાનુ ાં નાભ-ALPHABATICALLY ORDER મુજફ) ક્ષવત યહશત અંગ્રેજી કેવટર
અક્ષયભાાં “Times New Roman” પોન્ટભાાં શાડડ કોી તથા વોફ્ટકોી (વી.ડી.) એક્વેરભાાં (Excelsheet) તૈમાય
કયી વી.ડી. ય કોરેજ નુ ાં નાભ/ કોરેજ કોડ દળાડ લીને પાઈરભાાં વાભેર યાખલાના યશેળે.
(1.૩):- વાંસ્થાએ ોતાના રેટય ેડ ય નીચેના પોભેટભાાં વાંસ્થાની વાંરગ્નતા અને તારીભાથીઓની યજી. પીની
વલગતો દળાડ લતુ ત્રક :
પી

પી

નો

દય
યજીસ્રે ળન

૧૦૦/-

વુંરગ્નતા

૫૦૦/-

કર

વલદ્યાથીઓની

પી ની

કર વુંખ્મા

કર યકભ

-

૫૦૦/-

ફેંકન ું નાભ

તાયીખ

ડી.ડી નુંફય

(1.4) વાંસ્થાએ ોતાના રેટય ેડ ય નીચેના પોભેટભાાં વાંસ્થા દ્વાયા આ યીક્ષાભાાં બયલાભાાં આલેર આલેદનત્રોના
અનુવધ
ાં ાને યીક્ષા પીની વલગત દળાડ લતુ ત્રક યજુ ાં કયલાનુ ાં યશેળે.
ક્રભ
૧

વલગત
ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં
વનમવભત

ઉભેદલાયોની

વાંખ્મા
૨

પી નો દય
૪૫૦/(ઉભેદલાય દીઠ)

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાાં
પુનયાલવતિત

ઉભેદલાયોની

વાંખ્મા

કર
ૂ

ફેંકન ું નાભ

તાયીખ

ડી.ડી નુંફય

૪૫૦/-

૫૦/(વલમ દીઠ)

કુ ર

2. પાઈર નુંફય – ૨ ભાું યજ કયલાના આધાયો:(2.1):- ઉભેદલાયો દ્વાયા બયામેર આલેદનત્રો (ઉયોક્ત ક્રભ-1.2 અનુવાયની અરગ-અરગ માદી મુજફ) કે
જેભા આચામડશ્રીએ વશી વવક્કા કયે ર શોમ તે અવર આલેદનત્રો.

3. પાઈર નુંફય- ૩ ભાું યજ કયલાના આધાયો:(3.1):- ઉયોક્ત 2.1 અનુવાયના આલેદનત્રોની ઝેયોક્ષ નકરો.
(૩.૨):- ધોયણ -૧૨ ની ભાકડ ળીટની નકર (વનમવભત ભાટે ) તથા પુનયાલવતિત ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ગશૃ
વલજ્ઞાન ત્રીજા લડની તભાભ પ્રમત્નોની ભાકડ ળીટની નકર.

4. ઉયોક્ત ત્રણેમ પાઈરો ય નીચે દળાડ લેર નમનાન ત્રક ેસ્ટ કયી મકલાન યશેળે.
ક્રભ

વલગત

૧

કોરેજનો કોડ અને નાભ

૨

કોરેજ ન ું રૂ વયનામ ું

૩

કોરેજ જજલ્રો

૪

કોરેજ આચામડશ્રીન નાભ
આચામડશ્રીનો ભો.નું
વુંસ્થાનો ટે રીપોન નુંફય



૫

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાું વનમવભત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા

૬

ગશૃ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડનાું નયાલવતિત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા

૭

યીક્ષાભાું ઉક્સ્થત થનાય વલદ્યાથીઓની કર વુંખ્મા

આંતરયક તેભજ િામોગગક યીક્ષાના ગણત્રકો ભોકરલા અંગે:વુંસ્થાએ િામોગગક યીક્ષાના તેભજ આંતરયક યીક્ષાના ગણત્રકો તાયીખ: ના યોજ યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ખાટે

વીરફુંધ કલયભાું ભોકરી આલાના યશેળે. કલય ઉય રાર ળાશીથી “ખાનગી” તેભ રખી યીક્ષાન ું નાભ તેભજ
આંતરયક ગણ / િામોગગક ગણ તેભ અલશ્મ રખલાન ું યશેળે.



મક્ક્ત અંગે:જે ઉભેદલાયે અગાઉની યીક્ષાભાું જે વલમભાું ૪૦% કે તેથી લધ ભાકડ વ ભેવ્મા શળે તે ઉભેદલાયે તે

વલમભાું મક્ક્ત યાખી ળકળે. આથી નયાલવતિત ઉભેદલાય જે વલમભાું મક્ક્ત યાખલા ભાુંગતા શોમ તેભણે
આલેદનત્રોભાું તે વલમની મક્ક્તનો સ્ષ્ટ ઉલ્રેખ કયલો અને અગાઉની યીક્ષાના દયે ક િમત્નના ગણત્રકની
િભાગણત કયે ર નકર અલશ્મ જોડલાની યશેળે.



શોર ટીકીટ અંગે:દયે ક ઉભેદલાયને શોર ટીકીટ યાજ્મયીક્ષા ફોડડ તયપથી આલાભાું આલળે. વુંસ્થાના આચામડશ્રીએ શોર
ટીકીટભાું ઉભેદલાયનો પોટો, યીક્ષાન ું નાભ, યીક્ષા કેન્ર, ફેઠક નુંફય તેભજ યીક્ષા આલાના થતા વલમો
લગે યેની વું ૂણડ ચકાવણી કયી આચામડશ્રીએ વશી-વવક્કો કયી િભાગણત કયીને વલદ્યાથીને આલાની યશેળે. ઉભેદલાયે
શોર ટીકીટ યીક્ષા દયવભમાન ોતાની ાવે યાખલાની યશેળે. તેભજ યોજે યોજ ેય આપ્મા ફદરની ખુંડ
વનયીક્ષકની વશી ભેલી રેલાની યશેળે.



ગૃશ વલજ્ઞાન ત્રીજા લડની યીક્ષાન ું વભમ ત્રક:વલમ

વલમ

તાયીખ

લાય

વભમ

ગણ

૧૬/૦૪/૨૦૧૮

વોભલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

૧૭/૦૪/૨૦૧૮

ભુંગલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

૧૯/૦૪/૨૦૧૮

ગરલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

કોડ
૧

આશાય અને ોણ-૩
(યીક્ષણ અને આયોગ્મ)

૨

આશાય અને ોણ-૪
કેટયીંગ ભેનેજભેન્ટ

૩

કાડ અને લણાટ-૨
(ક્રોથીંગ એન્ડ ટે ક્ષટાઈર)

૪

ગશૃ સળોબન

૨૦/૦૪/૨૦૧૮

શક્રલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

૫

ફા વલકાવ-૩ (કટું ફ જીલન વળક્ષણ)

૨૧/૦૪/૨૦૧૮

ળવનલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

૬

ફા વલકાવ-૪

૨૩/૦૪/૨૦૧૮

વોભલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

૨૪/૦૪/૨૦૧૮

ભુંગલાય

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

૫૦

ઘોરડમાઘય વ્મલસ્થાન અને વુંચારન
૭

ઉદ્યોગ વાશવવક્તા અને િોજેકટ કામડ

નોંધ:- િોજેકટ કામડના ગણ અરગ વીરફુંધ કલયભાું યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગાુંધીનગયને ભોકરી આલાના યશેળે.

અધમક્ષ
યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ
ગાુંધીનગય
 નકર યલાના અભરાથે
1. જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી – બરૂચ / યાજકોટ
2. આચામડશ્રી,અંજુ ભન-એ-તારીભી ઈદાયા ચેયીટે ફર ટ્રસ્ટ, બરૂચ
3. આચામડશ્રી, તુરવી વુભેન’વ & ચચલ્રન’વ ઈન્સ્ટીટયુટ, યાજકોટ
4. જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યોગ બલન, ગાાંધીનગય
 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ.
1.

અગ્ર વચચલશ્રી, વળક્ષણ વલબાગ, વચચલારમ, ગાાંધીનગય.

2.

વનમાભકશ્રી, જીવીઈઆયટી, વેકટય-૧૨, ગાાંધીનગય

3.

વનમાભકશ્રી, ળાાઓની કચેયી, બ્રોક નાં:- ૯/૧, ડો. જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય

