ક્રમ ક
ાં :SEB-ATD-૨૦૧૬-૧૭/૧૪૧૩-૧૪૨૫
ર જ્ય પરીક્ષ બોર્ડ ,
સેકટર -૨૧,ગ ધ
ાં ીનગર
Date:- ૧૩/૨/૨૦૧૭
Phone & Fax:- 079 23248461/62
E.mail:- gseb21@gmail.com
જાહેરનામ ું :મ ર્ડ –એપ્રિલ -૨૦૧૭ ર જ્ય પરીક્ષ બોર્ડ ,ગ ધ
ાં ીનગર દ્વ ર લેવ મ ાં આવન ર ઉચ્ર્કલ . પરીક્ષ ઓનો
ક યડક્રમ નીર્ે મુજબ જાહેર કરવ મ ાં આવે છે .
ક્રમ

HIGHER ART

વિગત

૧

જાહેરન મુ ાં િપ્રસધ્ધ થય ત રીખ

૨

www.sebexam.org

૧૩/૦૨/૨૦૧૭

પર ઓનલ ઈન આવેદનપત્રો ૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી ૨૫/૦૨/૨૦૧૭

ભરવ નો સમયગ ળો ત રીખ
3

પરીક્ષ મ ટેની ફી પોસ્ટ ઓફીસ ખ તે ભરવ નો

૧૩/૦૨/૨૦૧૭ થી ૦૧/૦૩/૨૦૧૭

સમયગ ળો
૪

સાંસ્થ એ ઓનલ ઈન ભર યેલ આવેદન પત્રો બોર્ડ ને ૦૬/૦૩/૨૦૧૭
પહોર્ ર્વ ની છે લ્લી ત રીખ

૫

બેઠક નાંબર ઈ-મેઈલથી મોકલવ ની ત રીખ

૧૪/૦૩/૨૦૧૭

૬

હોલ ટીકીટ ઓનલ ઈન ર્ ઉનલોર્ કરવ નો સમય

૧૬/૦૩/૨૦૧૭

૭

આંતરીક પરીક્ષ ની ત રીખ

૦૧/૦૩/૨૦૧૭ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૭

૮

આંતરીક ગુણ જમ કર વવ ની ત રીખ

૧૮/૦૩/૨૦૧૭

 સૈધ્ાુંવતક પરીક્ષાઓની તારીખો નીચે પ્રમાણે રહેશે.
ક્રમ

પરીક્ષાન ું નામ

શરૂ થિાની તારીખ

પ ૂણણ થિાની તારીખ

૧

એપ્લ ઈર્ આટડ પ ર્
ાં મુ ાં વર્ડ

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

૨૦/૦૪/૨૦૧૭

૨

ડ્રોઈંગ & પેઈન્ટીંગ પ ર્
ાં મુ ાં વર્ડ

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

૦૧/૦૪/૨૦૧૭

૩

પ્રિલ્પ પ ર્
ાં મુ ાં વર્ડ

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

૨૭/૦૪/૨૦૧૭

નોધ :-અંધ પ્રવદ્ય થીઓને પ્રનયમ નુસ
ાં ર વધ રનો સમય આપવ મ ાં આવિે.
પરીક્ષા અંગે અગત્યની બાબતો ::
(૧) આિેદન પત્રો ભરિા બાબત ::
આ જાહેર તન સાંદભડમ ાં ર જ્ય પરીક્ષ બોર્ડ દ્વ ર ઓનલ ઇન જ અરજી સ્વીક રવ મ ાં આવિે.
ઉમેદવ ર ત .૧૩/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરન ૧૪.૦૦) થી તા. ૨૫/૦૨/૨૦૧૭(ર ત્રે ૨૪.૦૦ કલ ક સુધી)
દરમ્ય ન www.sebexam.org પર અરજીપત્રક ભરી િક િે. ઉમેદવ રે અરજી કરવ મ ટે નીર્ે મુજબન
સ્ટેપ્સ અનુસરવ ન રહેિે. અરજીપત્રક Confirm કય ડ પછી જ અરજી મ ન્ય ગણ િે.
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સમગ્ર ફોમડ અંગ્રેજીમ ાં ભરવ નુ ાં રહેિે.



સૌ િથમ www.sebexam.org પર જવુ.ાં



‘Apply online ‘ ઉપર Click કરવુ.ાં



તમારી પરીક્ષા સ મે Apply Now પર Click કરવુ.ાં



Apply Now પર Click કરવ થી Application Form દે ખ િે Application Form મ ાં *પ્રનિ નીવ ળી તમ મ
મ હહતી ફરજજય ત ભરવ ની રહેિે.



હિે Save પર Click

કરિાથી તમારો

Data Save

થશે. અહીં ઉમેદિારનો Application Number

Generate થશે. જે ઉમેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહેશે.


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. હવે Choose
File ન સ્ક્રીનમ થ
ાં ી જે ફ ઇલમ ાં JPG format મ ાં તમ રો Photo store થયેલ છે તે ફ ઇલને 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 દે ખ િે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવ ની રહેિે.



હવે Preview & Confirm Application પર Click કરો. અહીં તમ રો Application Number Type કરો અને
તમ રી Birth Date Type કરો. ત્ય રબ દ Submit પર Click કરો.

જો અહહ અરજીમ ાં સુધ રો કરવ નો

જણ ય તો Edit Application ઉપર Click કરીને સુધ રો કરી લેવો. અરજી Confirm કયાણ પહેલાું કોઇ પણ
પ્રકારનો સ્ારો અરજીમાું કરી શકાશે. પરું ત અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાું કોઇપણ જાતનો
સ્ારો કરી શકાશે નહી.


જો અરજી સુધ રવ ની જરૂર ન જણ ય તો જ Confirm પર Click કરવુ.ાં Confirm પર Click કરવ થી
ઉમેદવ રની અરજીનો બોર્ડ મ ાં Online સ્વીક ર થિે તથ તે બ દ જ અરજી મ ન્ય ગણ િે.



હવે Print Application/Challan

પર Click કરવુ.ાં 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 ગુજર તની કોઇપણ કોમ્પ્યુટર ઇઝ ભ રતીય પોસ્ટ ઑફીસની િ ખ મ ાં ફી
રોકર્મ ાં જમ કર વવ ની રહેિે.



કોલેજે ભરાયેલા તમામ આિેદનપત્રો આચાયણશ્રીના સહહ-વસક્કા કરી જરૂરી આ્ારો/પ્રમાણપત્રો સાથે તા૦૬/૦૩/૨૦૧૭ સ્ીમાું રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણ માું જમા કરાિિાના રહેશે.



અરજી ફોમણ ચોકસાઇ પ ૂિણક Online ભરિાન ું રહેશે. નામ, અટક,જન્મ તારીખ,જાવત કે અન્ય કોઇ બાબતે
પાછળથી બોર્ણ દ્વારા સ્ારો કરી આપિામાું આિશે નહી જેની ખાસ નોં્ લેિી.
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અરજીપત્રક ભરિામાું કોઇપણ પ્રકારની મશ્કેલી જણાય તો િેબસાઇટ પર આપિામાું આિેલ ફોન નુંબર
પર સુંપકણ કરિો.

ઉમેદિાર તેમના આિેદનપત્રો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણ માું સી્ા મોકલશે તો તે રદ ગણિામાું આિશે.
(૨) આિેદનપત્રો જમાું કરાિિા બાબત ::
ઉચ્ર્કલ પરીક્ષ ન દરે ક અભ્ય સક્રમ મ ટે ઓનલ ઈન ભરે લ આવેદનપત્રની પ્રિન્ટ પર આર્ યડન
સહી પ્રસક્ક

સ થે અલગ અલગ પેકેટમ ાં સીલ કરીને કર્ેરીએ રૂબરૂ આપવ .રે ગ્યુલર અને રીપીટર

પ્રવદ્ય થીઓન આવેદન પત્રો આલગ કવરમ ાં આપવ .કુલ પરીક્ષ ફી પ્રવન ન ઉમેદવ ર પરીક્ષ મ ાં બેસી િકિે
નહી. કુલ પરીક્ષ ફીનુ ાં ર્લણ દરે ક સાંસ્થ એ ફોમડ જમ ાં કર વતી વખતે આપવ નુ ાં રહેિે. ફેરબદલીવ ળ
ઉમેદવ રે પહેલ જે સાંસ્થ મ ાં એર્પ્રમિન લીધુ હોય તે સાંસ્થ નુ ાં ન મ ફોમડમ ાં જણ વવુ.ાં
(૩) પરીક્ષામાું બેસિાની પાત્રતા ::
ઉચ્ર્કલ પરીક્ષ મ ટે એપ્લ ઈર્ આટડ , ડ્રોઈંગ & પેઈન્ટીંગ , પ્રિલ્પ પ ર્
ાં મ ાં વર્ડની પરીક્ષ
મ ટે ૭૫% હ જરી પ ૂણડ કરે લ હોવી જોઈએ.
જે ઉમેદવ રન ાં ઉચ્ર્કલ ન ાં આંતરીક ગુણ ૪૦%થી ઓછ હોય તેવ ઉમેદવ ર પરીક્ષ મ ાં



બેસવ પ ત્ર થિે નહી.
(૪) પરીક્ષા ફી ભરિાની રીત ::
પરીક્ષ ફી કોમ્પ્યુટર ઈઝ પોસ્ટઓફીસમ ાં ર્લણ થી ભરવ ની રહેિે.
ક્રમ
૧

પરીક્ષ નુ ાં ન મ
એપ્લ ઈર્

ઓનલ ઈન

રજીસ્રેિન

પરીક્ષ

ગુણપત્રક

િમ ણપત્ર

મ ઈગ્રેિન

કુલ પરીક્ષ

આવેદનપત્રફી

ફી

ફી

ફી

ફી

ફી

ફી

આટડ

25

100

300

25

50

25

525

&

25

100

500

25

50

25

725

25

100

400

25

50

25

625

પ ર્
ાં મુ ાં વર્ડ
૨

ડ્રોઈંગ
પેઈન્ટીંગ

પ ર્
ાં મુ ાં

વર્ડ
૩

પ્રિલ્પ પ ર્
ાં મુ ાં વર્ડ

(૫) આિેદન પત્ર સ્િીકારિાની તારીખ ::
પરીક્ષ મ ાં બેસવ મ ગ
ાં ત ઉચ્ર્કલ ન ત લીમ થીન વર્ડવ ર ઓન લ ઈન ભરે લ આઅવેદન પત્રો
સ્વીક રી સહી પ્રસક્ક સ થે બોર્ડ મ ાં રૂબરૂમ ાં આપવ ની ત રીખ ૦૬/૦૩/૨૦૧૭ છે .
(૬) ઈન્ર્ેન્ટ માટે ::
સાંસ્થ એ િશ્નપત્રોનુ ાં ઈન્ર્ેન્ટ આવેદનપત્રોની ફ ઈલ સ થે પરીક્ષ વ ર આલગ અલગ જોર્વ નુ ાં રહેિે.
(૭) અગત્યતા ::
કેન્રીકૃત ભરતી યોજન અમલી હોય ત લીમ થીન ન મની ય દી કપ્રમશ્નરશ્રી,મધ્ય હન ભોજન યોજન
અને િ ળ ઓની કર્ેરી, ગ ધ
ાં ીનગર દ્વ ર િમ ણણત /ક ઉન્ટર સ ઈન કર વવ ની રહેિે.જે ય દી અલગથી
સ મેલ કરવી જરૂરી છે . કાઉન્ટર સાઈનની યાદી મજબના ફોમણ જ અત્રે જમા કરાિિાના રહેશે.
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પરીક્ષા કેન્ર અંગે ની(સુંભવિત) માહીવત :એપ્લાઈર્ આટણ પાુંચમાું



િર્ણ પરીક્ષાના કેન્રો: અમદ વ દ િહેર, અમદ વ દ ગ્ર મ્ય, મહેસ ણ ,

નવસ રી


ડ્રોઈંગ & પેઈન્ટીંગપાુંચમાું િર્ણની પરીક્ષાના કેન્રો:- અમદ વ દ િહેર, નવસ રી



વશલ્પની પરીક્ષાન ું કેન્ર:- અમદ વ દ િહેર

ખાસ નો્ :ઉચ્ર્કલ ની પ્રિલ્પ,ડ્રોઈંગ & પેઈન્ટીંગ તથ એપ્લ ઈર્ આટડ ની પરીક્ષ જેતે સાંસ્થ મ ાં લેવ મ ાં આવે છે .
ત્રણેય પરીક્ષ સ્થળન સ્થળ સાંર્ લક એકજ વ્યક્તત રહે છે . િપ્રતહદન તેમને રૂ.૨૦૦/- મહેનત ણુ ાં રહેિે.
સ્રોંગરૂમ જજલ્લ પ્રિક્ષણ પ્રધક રીશ્રી પોત ન ત બ હેઠળ ર ખિે. દરરોજ સ્રોંગરૂમ પરથી જજલ્લ પ્રિક્ષણ પ્રધક રીશ્રી
/તેમન િપ્રતપ્રનપ્રધ િશ્નોન સીલબાંધ પેકેટ લઈ જિે.અને સ જે
ાં તે જ સ્રોંગરૂમ ખ તે સીલ કરિે.

Drawing & Painting – V 2017 : Exam schule
વિર્ય કોર્

વિર્ય

તારીખ

િાર

સમય

ગણ

01

કમ્પેરીટીવ સ્ટર્ીઝ ઈન કોંટેમ્પરી

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

સોમવ ર

11 થી 2

100

૨૧/૦૩/૨૦૧૭

માંગળવ ર

11 થી 2

100

આટડ એન્ર્ ઈટસ ઈસ્યુ

એન્ર્

એપ્રિપ્રસએિન (થીયરી)
02 & 03

રીિેઝન્ટેિનલ

અથવ

નોન રીિેઝન્ટેિનલ

૨૨/૦૩/૨૦૧૭
૨૩/૦૩/૨૦૧૭
૨૪/૦૩/૨૦૧૭
૨૫/૦૩/૨૧૦૭

04 & 05

પોરેઈટ

પેઈન્ટીંગ

મ્યુરલ પેઈન્ટીંગ

અથવ

૨૭/૦૩/૨૦૧૭
૨૯/૦૩/૨૦૧૭
૩૦/૦૩/૨૦૧૭
૩૧/૦૩/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

બુધવ ર
ગુરૂવ ર
શુક્રવ ર

અને
3 થી 5

િપ્રનવ ર
સોમવ ર
બુધવ ર
ગુરૂવ ર
શુક્રવ ર

11 થી 2

100

અને
3 થી 5

િપ્રનવ ર

નોધ :- ઉમેદવ રે પોત ન સ્પેિીય્લ ઈઝેિન પ્રવર્યમ ાં એક ટુકો આટીકલ તૈય ર કરવ નો રહેિે. જેન ગુણ
૫૦ છે .જેમ થી ૪૦% (૨૦ ગુણ )મેળવવ ન રહેિે.


પેઈન્ટીંગ પ ર્
ાં મ ાં વર્ડમ ાં પ્રવદ્ય થીઓએ નીર્ે આપેલ ગૃપમ થ
ાં ી એક એક પ્રવર્ય ર ખવ નો રહેિે.



ગૃપ -૧ મ થી (૧) રીિેઝન્ટેિનલ (૨) નોન રીિેઝન્ટેિનલ (બે મ થી એક )



ગૃપ -૧ મ થી (૧) પોરેઈટ પેઈન્ટીંગ (૨) મ્યુરલ પેઈન્ટીંગ (બે મ થી એક )
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Applied Art – V – 2017: Exam Schedule
વિર્ય

વિર્ય

તારીખ

િાર

સમય

ગણ

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

સોમવ ર

11 થી 2

100

૨૧/૦૩/૨૦૧૭

માંગળવ ર

11 થી 2 અને

100

કોર્
01

એર્વ ઈઝીંગ આટડ એન્ર્ આઈર્ીય ઝ
વીથ કોપીર ઈટીંગ

02

ઈન્ર્ોર પેપર - I

૨૨/૦૩/૨૦૧૭
03

ઈન્ર્ોર પેપર - I I

૨૩/૦૩/૨૦૧૭

ગુરુવ ર

૨૪/૦૩/૨૦૧૭

શુક્રવ ર

૨૫/૦૩/૨૦૧૭
04

લેટરીંગ એન્ર્ ટ યપોગ્ર ફી પેપર - I

લેટરીંગ એન્ર્ ટ યપોગ્ર ફી પેપર - I I

સોમવ ર

૨૯/૦૩/૨૦૧૭

બુધવ ર

ઈલેસ્ટેિન પેપર - I

૩૧/૦૩/૨૦૧૭
૦૧/૦૪/૨૦૧૭

િપ્રનવ ર

ઈલેસ્ટેિન પેપર - I I

બુધવ ર

૦૬/૦૪/૨૦૧૭

ગુરુવ ર

આઉટર્ોર પેપર - I

િપ્રનવ ર

૧૦/૦૪/૨૦૧૭

સોમવ ર

આઉટર્ોર પેપર - I I

માંગળવ ર

૧૨/૦૪/૨૦૧૭

બુધવ ર

૧૩/૦૪/૨૦૧૭

ગુરુવ ર

૧૫/૦૪/૨૦૧૭
09

શુક્રવ ર

૦૮/૦૪/૨૦૧૭
૧૧/૦૪/૨૦૧૭
08

સોમવ ર

૦૫/૦૪/૨૦૧૭
૦૭/૦૪/૨૦૧૭
07

ગુરુવ ર
શુકવ ર

૦૩/૦૪/૨૦૧૭
06

િપ્રનવ ર

૨૭/૦૩/૨૦૧૭
૩૦/૦૩/૨૦૧૭
05

બુધવ ર

િપ્રનવ ર

૧૭/૦૪/૨૦૧૭

સોમવ ર

૧૮/૦૪/૨૦૧૭

માંગળવ ર

૧૯/૦૪/૨૦૧૭
૨૦/૦૪/૨૦૧૭

બુધવ ર

3 થી 5
11 થી 2 અને
3 થી 5
11 થી 2 અને

100

3 થી 5
11 થી 2 અને

100

3 થી 5
11 થી 2 અને

100

3 થી 5
11 થી 2 અને

100

3 થી 5
11 થી 2 અને

100

3 થી 5
11 થી 2 અને

ગુરુવ ર

નોધ :- વર્ડ દરમ્ય ન કરે લ ક મન ગુણ ૧૦૦ છે . જેમ ાં પ સ થવ નુ ાં ધોરણ ૪૦% છે .
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100

3 થી 5

100

Sculpture – V -2017: Exam Schedule
વિર્ય કોર્

વિર્ય

તારીખ

સમય

ગણ

01

હહસ્રી ઓફ મોર્ડ ન આટડ

૨૦/૦૩/૨૦૧૭

11 થી 2

100

02 & 03

રીિેઝન્ટેિનલ અથવ

૨૧/૦૩/૨૦૧૭થી

11 થી 2 અને

100

નોન રીિેઝન્ટેિનલ

૦૮/૦૪/૨૦૧૭

3 થી 5

રજાઓ:- ૨૬/૦૩/૨૦૧૭
૨૮/૦૩/૨૦૧૭,
૦૨/૦૪/૨૦૧૭,
૦૪/૦૪/૨૦૧૭,
04 & 05

મોન્યુમેન્ટલ સ્તલપર્ર
અથવ પોરેઈટ
સ્તલપર્ર

૧૦/૦૪/૨૦૧૭થી
૨૭/૦૪/૨૦૧૭

11 થી 2 અને

100

3 થી 5

રજાઓ:- ૧૪/૦૪/૨૦૧૭
૧૬/૦૪/૨૦૧૭
૨૩/૦૪/૨૦૧૭

નોધ :- ઉમેદવ રે પોત ન સ્પેશ્યલ યઝેિન પ્રવર્યમ ાં એક ટુકો આટીકલ તૈય ર કરવ નો રહેિે. જેન ગુણ ૫૦
છે .જેમ થી ૪૦% (૨૦ ગુણ )મેળવવ ન રહેિે.

સહી /અધયક્ષ
િપ્રત,

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ણ

- મ ન.કપ્રમશ્નરશ્રી િ ળ ઓનીકર્ેરી,ગ ધ
ાં ીનગર

ગાું્ીનગર

- આર્ યડશ્રી, તલ સાંસ્થ ઓ ,(તમ મ)
* નકલ રવ ન જાણ તથ જરૂરી ક યડવ હી કરી જાહેરન મ નો અમલ કરવ સ રૂ :
-જજલ્લ પ્રિક્ષણ પ્રધક રીશ્રી,સાંબપ્રધત
-હહસ બી અપ્રધક રીશ્રી સદર કર્ેરી
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