
 
 

 
1 

 

 
 
 
 

                                                                                                                    ક્રમ ાંક:SEB-ATD-૨૦૧૬-૧૭/૧૩૮૮-૧૪૧૩  

                                                                   ર જ્ય પરીક્ષ  બોર્ડ, 
           સેકટર -૨૧,ગ ાંધીનગર   

         Date:- ૧૩/૨/૨૦૧૭  
            Phone & Fax:- 079 23248461/62 
           E.mail:- gseb21@gmail.com    

જાહરેનામ ું :- 
     મ ર્ડ –એપ્રિલ -૨૦૧૭ ર જ્ય પરીક્ષ  બોર્ડ,ગ ાંધીનગર દ્વ ર  લેવ મ ાં આવન ર એ.ટી.ર્ી. પરીક્ષ ઓનો 
ક યડક્રમ નીર્ે મજુબ જાહરે કરવ મ ાં આવે છે. 
ક્રમ  પ્રવગત  ATD-I & II  

૧ જાહરેન મુાં િપ્રસધ્ધ થય  ત રીખ  ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ 
૨ www.sebexam.org  પર ઓનલ ઈન આવેદનપત્રો 

ભરવ નો  સમયગ ળો  
૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી ૨૫/૦૨/૨૦૧૭ 

3 પરીક્ષ  મ ટેની ફી પોસ્ટ ઓફીસ ખ તે ભરવ નો  
સમયગ ળો 

૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી ૦૧/૦૩/૨૦૧૭ 

૪ સાંસ્થ એ ઓનલ ઈન ભર યેલ આવેદન પત્રો બોર્ડન ે
પહોર્ ર્વ ની છેલ્લી ત રીખ  

૦૬/૦૩/૨૦૧૭ 

૫ બેઠક નાંબર ઈ-મેઈલથી મોકલવ ની ત રીખ  ૧૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૬ હોલ ટીકીટ ઓનલ ઈન ર્ ઉનલોર્ કરવ નો સમય  ૨૫/૦૩/૨૦૧૭ 
૭ આંતરીક પરીક્ષ ની ત રીખ  ૧૫/૦૩/૨૦૧૭ થી ૨૪/૦૩/૨૦૧૭ 

૮ આંતરીક ગણુ જમ  કર વવ ની ત રીખ  ૨૭/૦૩/૨૦૧૭ 

 

 સૈધ્ાુંતિક પરીક્ષાઓની િારીખો નીચે પ્રમાણે રહશેે.  

ક્રમ  પરીક્ષાન ું નામ  શરૂ થવાની િારીખ  પણૂણ થવાની િારીખ  
૧ એ.ટી.ર્ી. િથમ વર્ડ  ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ૨૪/૦૪/૨૦૧૭ 
૨ એ.ટી.ર્ી. બીજુ વર્ડ ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ 
 

નોધ :-અંધ પ્રવદ્ય થીઓને પ્રનયમ નુાંસ ર વધ રનો સમય આપવ મ ાં આવશે. 
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પરીક્ષા અંગે અગત્યની બાબિો :: 
(૧) આવેદન પત્રો ભરવા બાબિ :: 
            આ જાહરે તન  સાંદભડમ ાં ર જ્ય પરીક્ષ  બોર્ડ દ્વ ર  ઓનલ ઇન જ અરજી સ્વીક રવ મ ાં આવશે. 
ઉમેદવ ર ત .૧૩/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરન  ૧૪.૦૦) થી ત .૨૫/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરન  ૧૫.૦૦ કલ ક સધુી) 
દરમ્ય ન www.sebexam.org પર અરજીપત્રક ભરી શક શે. ઉમેદવ રે અરજી કરવ  મ ટે નીર્ે મજુબન  સ્ટેપ્સ 
અનસુરવ ન  રહશેે. અરજીપત્રક Confirm કય ડ પછી જ અરજી મ ન્ય ગણ શે. 
 સમગ્ર ફોમડ અંગ્રેજીમ ાં ભરવ નુાં રહશેે. 
 સૌ િથમ www.sebexam.org પર જવુાં. 
 ‘Apply online ‘ ઉપર Click કરવુાં. 
 િમારી પરીક્ષા  સ મે Apply Now પર Click કરવુાં. 
  Apply Now પર Click કરવ થી Application Form  દેખ શે Application Form મ ાં * ની પ્રનશ નીવ ળી 

તમ મ મ હહતી ફરજજય ત ભરવ ની રહશેે.     

 હવે Save પર Click  કરવાથી િમારો  Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application  Number 
Generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 

 હવે પેજન  ઉપરન  ભ ગમ ાં Upload  photograph પર  Click કરો. અહીં તમ રો Application  Number  

Type કરો અને તમ રી Birth Date select કરો. ત્ય રબ દ Submit પર Click કરો. અહીં Photo અને 
Signature upload  કરવ ન  છે. 

 Photo અને Signature upload  કરવ  સૌ િથમ તમ રો Photo અને Signature JPG format મ ાં (15 Kb) 

સ ઇઝથી વધ રે નહીં તે રીતે Computer મ ાં હોવ  જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવ ેChoose 

File ન  સ્ક્રીનમ ાંથી જે ફ ઇલમ ાં JPG format  મ ાં તમ રો Photo store થયેલ છે તે ફ ઇલન ેSelect કરો. 
અને Open Button  ને Click કરો. હવે Browse Button ની બ જુમ ાં upload Button પર Click કરો, હવે 
બ જુમ ાં તમ રો Photo દેખ શે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવ ની રહશેે. 

 હવ ે  Confirm Application  પર  Click કરો. અહીં તમ રો Application  Number Type કરો અન ેતમ રી Birth 
select કરો. ત્ય રબ દ Submit પર Click કરો.  જો અહહ અરજીમ ાં સધુ રો કરવ નો જણ ય તો Edit 

Application  ઉપર Click કરીને સધુ રો કરી લેવો. અરજી Confirm કયાણ પહલેાું કોઇ પણ પ્રકારનો સ ્ ારો 
અરજીમાું કરી શકાશે. પરુંત   અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાું કોઇપણ જાિનો સ ્ ારો કરી શકાશે 

નહી. 
 જો અરજી સધુ રવ ની જરૂર ન જણ ય તો જ Confirm પર Click કરવુાં. Confirm પર Click કરવ થી 

ઉમેદવ રની અરજીનો બોર્ડમ ાં Online  સ્વીક ર થશે તથ  તે  બ દ જ અરજી મ ન્ય ગણ શે. 
 હવે Print Application/Challan  પર Click કરવુાં. અહીં તમ રો Confirmation Number Type કરો અને 

તમ રી Birth   Date select કરો. ત્ય રબ દ Submit પર Click કરો.  
 અહહિંથી તમ રી અરજીપત્રકની તથ  ફીન  ર્લણની પ્રિન્ટ ક ઢી  લેવી.  

 ત્ય રબ દ ફી ર્લણની સ્લીપ ગજુર તની કોઇપણ કોમ્પ્યટુર ઇઝ ભ રતીય પોસ્ટ ઑફીસની શ ખ મ ાં ફી 
રોકર્મ ાં જમ  કર વવ ની રહશેે. 

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
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 કોલેજે ભરાયેલા િમામ આવેદનપત્રો આચાયણશ્રીના સહહ-તસક્કા કરી  જરૂરી આ્ારો/પ્રમાણપત્રો સાથે િા- 
૦૬/૦૩/૨૦૧૭ સ ્ ીમાું  રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણમાું જમા કરાવવાના રહશેે. 

 અરજી ફોમણ ચોકસાઇ પવૂણક Online ભરવાન ું રહશેે. નામ, અટક,જન્મ િારીખ,જાતિ કે અન્ય કોઇ બાબિે 
પાછળથી બોર્ણ દ્વારા સ ્ ારો કરી આપવામાું આવશે નહી જેની ખાસ નોં્ લેવી.  

 અરજીપત્રક ભરવામાું કોઇપણ પ્રકારની મ શ્કેલી જણાય િો વેબસાઇટ પર આપવામાું આવેલ ફોન નુંબર 
પર સુંપકણ  કરવો. 

ઉમેદવાર િેમના આવેદનપત્રો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણમાું સી્ા મોકલશે િો િે રદ ગણવામાું આવશે. 
 (૨) આવેદનપત્રો જમાું કરાવવા બાબિ :: 
  એ.ટી.ર્ી. પરીક્ષ ન  દરેક અભ્ય સક્રમ મ ટે ઓનલ ઈન ભરેલ આવેદનપત્રની પ્રિન્ટ પર આર્ યડન  
સહી પ્રસક્ક  સ થે અલગ અલગ પેકેટમ ાં સીલ કરીને કર્ેરીએ રૂબરૂ આપવ .રેગ્યલુર અને રીપીટર 
પ્રવદ્ય થીઓન  આવેદન પત્રો આલગ કવરમ ાં આપવ .કુલ પરીક્ષ  ફી પ્રવન ન  ઉમેદવ ર પરીક્ષ મ ાં બેસી શકશે 
નહી. કુલ પરીક્ષ  ફીનુાં ર્લણ દરેક સાંસ્થ એ ફોમડ જમ ાં કર વતી વખતે આપવ નુાં રહશેે. ફેરબદલીવ ળ  
ઉમેદવ રે પહલે  જે સાંસ્થ મ ાં એર્પ્રમશન લીધ ુહોય તે સાંસ્થ નુાં ન મ ફોમડમ ાં જણ વવુાં. 
(૩) પરીક્ષામાું બેસવાની પાત્રિા :: 
  એ.ટી.ર્ી.િથમ/બીજા વર્ડ મ ટે ઉમેદવ રની વર્ડ દરમ્ય નની વર્ડ દરમ્ય ન ક મન  હદવસોની ૧૮૦ 
હદવસની હ જરી હોવી ફરજીય ત છે.૧૮૦ હદવસની હ જરી પણૂડ કરન ર ઉમેદવ રોન ાંજ આવેદનપત્રો સાંસ્થ ન  
આર્ યડશ્રીએ સ્વીક રી અતે્ર રજુ કરવ ન ાં રહશેે. ખટુતી હ જરી મ ટે ર જ્ય પરીક્ષ  બોર્ડ જવ બદ ર રહશેે 
નહી.પરીક્ષ ન  અંપ્રતમ પેપર સધુીની હ જરી મ ન્ય રહશેે. 

  જે ઉમેદવ રન  એ.ટી.ર્ી.ન ાં આંતરીક ગણુ ૫૦%થી ઓછ  હોય તેવ  ઉમેદવ ર પરીક્ષ મ ાં બેસવ  પ ત્ર 
થશે નહી. 

 (૪) પરીક્ષા ફી ભરવાની રીિ :: 

પરીક્ષ  ફી કોમ્પ્યટુર ઈઝ પોસ્ટઓફીસમ ાં ર્લણ થી ભરવ ની રહશેે. 

ક્રમ પરીક્ષાન ું નામ આવેદનપત્ર 
ફી 

રજીસ્ટ્રેશન 
ફી 

પરીક્ષા 
ફી 

ગ ણપત્રક 
ફી 

પ્રમાણપત્ર 
ફી 

માઈગે્રશન 
ફી 

ક લ 
પરીક્ષા 
ફી 

૧ એ.ટી.ર્ી.િથમવર્ડ 
અને એ.ટી.કે.ટી 

25 200 200 25 - - 450 

૨ એ.ટી.ર્ી. બીજુ 
વર્ડ 

25 200 200 25 50 25 525 

(૫) આવેદન પત્ર સ્ટ્વીકારવાની િારીખ :: 
  પરીક્ષ મ ાં બેસવ  મ ાંગત  ઉચ્ર્કલ  એ.ટી.ર્ી ન  ત લીમ થીન  વર્ડવ ર ઓન લ ઈન ભરેલ  
આઅવેદન પત્રો સ્વીક રી સહી પ્રસક્ક  સ થે બોર્ડમ ાં રૂબરૂમ ાં આપવ ની ત રીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭ છે. 
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(૬) ઈન્ર્ને્ટ માટે :: 
  સાંસ્થ એ  િશ્નપત્રોનુાં ઈન્ર્ને્ટ આવેદનપત્રોની ફ ઈલ સ થે પરીક્ષ વ ર આલગ અલગ જોર્વ નુાં રહશેે. 

(૭) ઉચ્ચકલા પાસ કરેલ ઉમેદવારોએ એ.ટી.ર્ીમાું બેસવા માટે :: 
   જે ઉમેદવ રે ઉચ્ર્કલ ની કોઈ પણ પરીક્ષ  પ સ કરેલ હોય  અને કપ્રમશ્નર ઓફ સ્કુલ તરેફથી સીધો 
એ.ટી.ર્ી ન  બીજા વર્ડમ ાં  િવેશ મેળવેલ  હોય તેમની ય દી કપ્રમશ્નર ઓફ સ્કુલ પ સે માંજુર કર વી રજુ 
કરવ ની રહશેે. તેમજ સાંસ્થન  આર્ યડશ્રી સીધ  િવેશવ ળ  પ્રવદ્ય થીઓ પ સ ે રજાન  હદવસમ ાં શૈક્ષણણક 
ક યડભ ર પણૂડ કર વવ નો રહશેે. અને તે અંગેનુાં િમ ણપત્ર અતે્ર રજુ કરવ નુાં કરવ નુાં રહશેે.  

(૮) અગત્યિા :: 
   કેન્રીકૃત ભરતી યોજન  અમલી હોય ત લીમ થીન  ન મની ય દી કપ્રમશ્નરશ્રી,મધ્ય હન ભોજન યોજન  
અને શ ળ ઓની કર્ેરી, ગ ાંધીનગર દ્વ ર  િમ ણણત /ક ઉન્ટર સ ઈન કર વવ ની રહશેે.જે ય દી અલગથી 
સ મેલ કરવી જરૂરી છે. 

 પરીક્ષા કેન્ર અંગેની માહીતિ  
 એ.ટી.ર્ી. પરીક્ષા કેન્રો :-  

         અમદ વ દ શહરે, અમદ વ દ ગ્ર મ્ય, નવસ રી, સ બરક ાંઠ ,મહીસ ગર 

        ખાસ નો્ :- 
  પરીક્ષ નુાં સ્થળ (ણબલ્ર્ીંગ) જજલ્લ પ્રશક્ષણ પ્રધક રીશ્રી નક્કી કરશે. જેમ ાં એ.ટી.ર્ી. કોલેજનો એક પણ 
સ્ટ ફ સ મેલ રહશેે નહી કે પ્રનય મક કે સહપ્રનય મક તરીકે ફરજ બજાવી શકશે નહી. તેઓ મ ત્ર સરુ્ રૂ 
વ્યવસ્થ ન  સહભ ગી બનશ.ે સ્રોંગરૂમ જજલ્લ પ્રશક્ષણ પ્રધક રીશ્રી કોલેજ પ્રસવ યનુાં ણબલ્ર્ીંગ પસાંદ કરી શકશે, 
સ્રોંગરૂમ જજલ્લ પ્રશક્ષણ પ્રધક રીશ્રી પોત ન  ત બ  હઠેળ ર ખશે. દરરોજ સ્રોંગરૂમ પરથી જજલ્લ પ્રશક્ષણ પ્રધક રીશ્રી 
/તેમન  િપ્રતપ્રનપ્રધ િશ્નોન  સીલબાંધ પેકેટ લઈ જશે.અને સ ાંજે ત ેજ સ્રોંગરૂમ ખ ત ેસીલ કરશે. 
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ATD-I -2017 : Exam Schedule 
 

તવષય કોર્ તવષય િારીખ વાર સમય ગ ણ 

01 કલર કોમ્યપુ્રનકેશન       (થીયરી) ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ગરુુવ ર ૧૧ થી ૧ ૪૦ 
02 કલ નો ઇપ્રતહ સ          (થીયરી) ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ગરુુવ ર ૨  થી  ૪ ૫૦ 
03 ફાંર્ મેંટલ ઓફ કોમ્પ્યટુર  (થીયરી) ૧૫/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર ૧૧ થી  ૧ ૪૦ 
04 ફોટોગ્ર હફ                  (થીયરી) ૧૫/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર ૨  થી  ૪ ૪૦ 

05 બેણઝક હર્ઝ ઇન ૧૭/૦૪/૨૦૧૭ સોમવ ર 
૧૧ થી  ૨ 

૩ થી ૫ 
૧૦૦ 

06 ફોમડ ઓફ પ્રવઝયઅુલ લેંગ્વેઝ ૧૮/૦૪/૨૦૧૭ માંગળવ ર 
૧૧ થી  ૨ 

૩ થી ૫ 
૧૦૦ 

07 કલર કોમ્યપુ્રનકેશન ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ બધુવ ર ૧૧ થી  ૨ ૬૦ 

08 થ્રી ર્ી હર્ઝ ઇન ૨૦/૦૪/૨૦૧૭ ગરુુવ ર 
૧૧ થી  ૨ 

૩ થી ૫ 
૧૦૦ 

09 આટડ ઓફ ક્ર ફ્ટ ૨૧/૦૪/૨૦૧૭ શકુ્રવ ર 
૧૧ થી  ૨ 

૩ થી ૫ 
૧૦૦ 

10 ફોટૉગ્ર ફી ૨૨/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર ૧૧ થી  ૨ ૬૦ 
11 ફાંર્ મેંટલ ઓફ કોમ્પ્યટુર ૨૪/૦૪/૨૦૧૭ સોમ વર ૧૧ થી  ૨ ૬૦ 
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તવષય કોર્ તવષય િારીખ વાર સમય ગ ણ 

01 પેપર કટીંગ   ૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ગરુુવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
02 સ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ ૧૫/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
03 ક ર્ડબોર્ડ મોર્લીંગ  ૧૭/૦૪/૨૦૧૭ સોમવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
04 ટેક્ષટ ઈલ ર્ીઝ ઈન  ૧૮/૦૪/૨૦૧૭ માંગળવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
05 બકુ બ ઈન્ર્ીંગ ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ બધુવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
06 અક્ષર લેખન(સ ઈનબોર્ડ સહીત ) ૨૦/૦૪/૨૦૧૭ ગરુુવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
07 પ્રશક્ષણ શ સ્ત્ર  ૨૧/૦૪/૨૦૧૭ શકુ્રવ ર 11 થી 1 50 
08 કલ નો ઈપ્રતહ સ,રાંગશ સ્ત્ર, રેખ નુાં 

મહત્વ    
૨૧/૦૪/૨૦૧૭ શકુ્રવ ર 2 થી 4 50 

09 ગજુર તી પ્રવર્યવસ્ત ુઅને પધ્ધપ્રત ૨૨/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર 11 થી 1 50 
10 અંગ્રેજી પ્રવર્યવસ્ત ુઅને પધ્ધપ્રત ૨૨/૦૪/૨૦૧ શપ્રનવ ર 2 થી 4 50 
11 ગણણત પ્રવર્યવસ્ત ુઅને પધ્ધપ્રત ૨૪/૦૪/૨૦૧૭ સોમવ ર 11 થી 1 50 
12 સ્મપૃ્રત ણર્ત્ર(પેન્ન્સલ,રાંગ, 

છ ય િક શ) 
૨૪/૦૪/૨૦૧૭ સોમવ ર 2 થી 4 50 

13 ર્ીઝ ઈન એન્ર્ કલર પેપર - ૧  ૨૫/૦૪/૨૦૧૭ માંગળવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
14 ર્ીઝ ઈન એન્ર્ કલર પેપર – ૨ ૨૬/૦૪/૨૦૧૭ બધુવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
15 સ્ટીલ લ ઈફ પેપર – ૧ ૨૭/૦૪/૨૦૧૭ ગરુૂવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 
16 સ્ટીલ લ ઈફ પેપર – ૨ ૨૯/૦૪/૨૦૧૭ શપ્રનવ ર 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

નો્ :- ઈન્ટરનલ પરીક્ષ ન  200 ગણુ છે. 
(૧) વ પ્રર્િકપ ઠન  ગણુ 50 

(૨) વર્ડ દરમ્ય ન આવેલ પ ઠન  ગણુ 50 

(૩) વર્ડ દરમ્ય ન કરેલ ક મક જન  ગણુ 100  

    ઉપરોક્ત પ્રવર્યમ ાં પ સ થવ નુાં ધોરણ 50%  

                                                                                              સહી/-   
                                                                                             અધયક્ષ  
િપ્રત,                                                                                   રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણ                                                                                         
-મ ન.કપ્રમશ્નરશ્રીમ.ભો.અનેશ ળ ઓનીકર્ેરી,ગ ાંધીનગર                                      ગાુ્ં ીનગર  
- આર્ યડશ્રી, ક્લ  સાંસ્થ ઓ ,(તમ મ) 

 નકલ રવ ન  જાણ તથ  જરૂરી ક યડવ હી કરી જાહરેન મ નો અમલ કરવ  સ રૂ : 
-જજલ્લ  પ્રશક્ષણ પ્રધક રીશ્રી,સાંબપ્રધત  

-હહસ બી અપ્રધક રીશ્રી સદર કર્ેરી  


