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યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ ,ગ.ુયા.,વેકટય-૨૧,ગાાંધીનગય 

                                                                                                           

      “પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ઓક્ટોફય – ૨૦૧૬” 

“ELEMENTARY INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM – 2016”  
                                          

જાશયેનામુાં:- ક્રભાાંક:યાફો/ચિત્રકાભ યીક્ષા/૨૦૧૬/૭૯૪૮-૮૫૫૮                    તાયીખ:-૦૯/૦૯/૨૦૧૬ 

           

               ગજુયાત વયકાયશ્રીનાાં શળક્ષણ શલબાગ,ગાાંધીનગયનાાં તા.૧૭/૫/૧૯૯૩ના ઠયાલ ક્રભાાંક: ઉક/ 

૧૦૯૨/૨૨૬૫ /ગ-૧,અન્લમે અત્રેની કચેયી દ્વાયા દ્વાયા રેલાનાય ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા-૨૦૧૬ન કામયક્રભ નીચ ે
મજુફ જાશયે કયલાભાાં આલે છે. 

 

આ યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રો www.sebexam.org લેફવાઇટ ય તા:૨૦/૦૯/૨૦૧૬ થી          
તા:૨૦/૧૦/૨૦૧૬ દયમભમાન ઓનરાઇન બયલાના યશળેે. 

 

 યીક્ષાનો કામડક્રભ : 
ક્રભ મલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામ ુપ્રશવધ્ધ થમા તાયીખ ૦૯/૦૯/૨૦૧૬ 

૨ www.sebexam.org લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં આલેદનત્ર  ઓનરાઇન 
બયલાન વભમગા  

૨૦/૦૯/૨૦૧૬ થી 
૨૦/૧૦/૨૦૧૬  

૩ યીક્ષા ભાટેની પી સ્ટ ઓપીવ ખાતે બયલાન  વભમગા ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ થી 
૨૨/૧૦/૨૦૧૬  

૪ ળાા દ્વાયા બયામેર આલદેનત્ર યીક્ષા વેન્ટયભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ 
તાયીખ 

૨૫/૧૦/૨૦૧૬  

૫ યીક્ષા વેન્ટય દ્વાયા એકશત્રત કયામેર આલેદનત્ર તાલકુા પ્રાથશભક 
શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૨૭/૧૦/૨૦૧૬  

૬ તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીએ આલરે 
આલેદનત્રની ચકાવણી કયી  યા..ફડય દ્વાયા આલાભાાં આલરે રગઇન ય 
ઓનરાઇન એપ્રલુ કયી DPEO કચેયીભાાં આલેદનત્રની શાડયકી  તેભજ 
અપલૃર માદી જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ   

૧૧/૧૧/૨૦૧૬ 

૭ DPEO કચેયીએ તાલકુા કક્ષાથી આલરે આલેદનત્રની શાડયકી  તેભજ 
અપલૃર માદી યાજ્મ યીક્ષા ફડયભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ 

૧૯/૧૧/૨૦૧૬ 

 
 

૮ 

 
 

યીક્ષા તાયીખ 

પ્રાથાશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ૧૫/૧૨/૨૦૧૬  

ભાધ્મશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા  ૧૬/૧૨/૨૦૧૬ તથા  

૧૭/૧૨/૨૦૧૬ 
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 ઉભેદલાયની રામકાત :           

 પ્રાથાશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા:-   ધયણ-૫ થી ૮ સધુીન અભ્માવ કયતા શલદ્યાથીઓ  

 ભાધ્મશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા:-  ભાટે ધ-૮ ાવ અથલા પ્રાથશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ાવ 
કયેર શલી જઈએ.  
 

 યીક્ષા પી : 
 પ્રાથાશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂશમા ચાવ પયુા) 

 ભાધ્મશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂશમા ચાવ  પયુા)  

 વશલિવચાર્જ અરગથી ચકુલલાન યશળેે.  

 

 યીક્ષા વાંિારન ફાફત 
 જજલ્રા કક્ષાએ વભગ્ર યીક્ષાનુાં વાંચારન જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીએ કયલાનુાં કયલાનુાં યશળેે.  
 ડ્રઈંગ ેય,  જરૂયી વાહશત્મ, ફેઠક નાંફય માદી તથા ફેઠક વ્મલસ્થા  અતે્રથી પયુી ાડલાભાાં આલળે. 
 ડ્રઈંગ ેય,  જરૂયી વાહશત્મ, ફેઠક નાંફય માદી તથા ફેઠક વ્મલસ્થા  આધાયે જરૂયી વ્મલસ્થા જજલ્રા 

શળક્ષણાશધકાયીશ્રીએ ગઠલલાની યશળેે. 
 યાજ્મ યીક્ષા ફડય દ્વાયા શલદ્યાથીના ફેઠક નાંફય માદી તથા ફેઠક વ્મલસ્થા  જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રીને 

ઈ ભેઈરથી ભકરી આલાભાાં આલે છે.  

 યીક્ષા ભાટેની શર ટીકીટ યાજ્મ યીક્ષા ફડયની લફેવાઈટ www.sebexam.org  ઉયથી શપ્રન્ટ કાઢી 
રેલાની યશળેે.   

 

 પ્રાથમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ર્ીવેમ્ફય-૨૦૧૬ કામડક્રભ 

ક્રભ તાયીખ લાય વભમ મલમ 

ેય -૧ ૧૫/૧૨/૨૦૧૬ ગરુુલાય  ૧૦.૩૦થી ૧.૦૦ નેચય 

ેય -૨ ૧૫/૧૨/૨૦૧૬ ગરુુલાય ૧.૩૦થી ૪.૦૦ બાતચચત્ર 

ેય -૩ ૧૫/૧૨/૨૦૧૬ ગરુુલાય ૪.૩૦ થી ૫.૩૦ ચચત્રવાંમજન 

 

 ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ર્ીવેમ્ફય-૨૦૧૬ કામડક્રભ 

ક્રભ તાયીખ લાય વભમ મલમ 

ેય -૧ ૧૬/૧૨/૨૦૧૬ શકુ્રલાય  ૧૦.૩૦થી ૧.૩૦ ભાનલવજર્જત દાથય 
ેય -૨ ૧૬/૧૨/૨૦૧૬ શકુ્રલાય ૨.૩૦થી ૫.૩૦ બાતચચત્ર 

ેય -૩ ૧૭/૧૨/૨૦૧૬ ળશનલાય  ૧૦.૩૦થી ૧.૩૦ ચચત્રવાંમજન 

ેય -૪ ૧૭/૧૨/૨૦૧૬ ળશનલાય ૨.૩૦થી ૪.૩૦ અક્ષયરેખન 
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 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 
 આ જાશયેાતના વાંદબયભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડય દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય 
તા:૨૦/૦૯/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૫.૦૦) થી તા:૨૦/૧૦/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સધુી) દયમ્માન 
www.sebexam.org ય અયજીત્રક બયી ળકાળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના સ્ટેપ્વ 
અનવુયલાના યશળેે. અયજીત્રક Confirm કમાય છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.  
 વભગ્ર પભય અંગ્રેજીભાાં બયલાનુાં યશળેે. 
 વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 
 ‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુાં. 
 “ELEMENTARY INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM – 2016” વાભે Apply Now ય Click કયવુાં. 
  Apply Now ય Click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format   ભાાં વૌપ્રથભ ભાગલાભાાં 

આલેર તભાભ ભાહશતી બયલાની યશળેે.     

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાય  Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number Generate 

થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાન યશળેે. 
 શલ ે  Confirm Application  ય  Click કય. અશીં તભાય Application Number Type કય અન ેતભાયી Birth   

Date select કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય.  જ અહશ અયજીભાાં સધુાય કયલાન જણામ ત Edit 

Application  ઉય Click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી Confirm કમાડ શરેાાં કોઇ ણ પ્રકાયનો સધુાયો 
અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઇણ જાતનો સધુાયો કયી ળકાળે 
નશી. 

 જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm ય Click કયવુાં. Confirm ય Click કયલાથી 
ઉભેદલાયની અયજીન ફડયભાાં Online  સ્લીકાય થળે તથા તે ફાદ જ ભાન્મ ગણાળ.ે 

 શલે Print Application & Fee Challan  ય Click કયવુાં. અશીં તભાય Confirmation Number Type કય અન ે
તભાયી Birth   Date select  કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય.  

 અહશિંથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની શપ્રન્ટ કાઢી  રેલી.  

 ત્માયફાદ પી િરણની સ્રી ગજુયાતની કોઇણ કોમ્્યટુયાઇઝ બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી 
યોકર્ભાાં અથલા ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી યીક્ષા પી બયી ળકળે.  

 

 ળાાએ કયલાની કામડલાશી:  
 શલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપણૂય જલાફદાયી જે તે ળાાની 

યશળેે. 
 ળાાએ બયામેરા તભાભ ઓનરાઇન આલેદનત્રની શપ્રન્ટ ઉય આચામયશ્રીના વહશ-શવક્કા કયી યાજ્મ 

યીક્ષા ફડયના ચરણની કી વાથ ેતા-૨૫/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં શલદ્યાથીએ વાંદ કયેર યીક્ષા વેન્ટયભાાં 
જભા કયાલલાના યશળેે. 

 યીક્ષા વેન્ટયએ કયલાની કામડલાશી:  
 યીક્ષા વેન્ટયએ ળાાઓભાાંથી આલેર  તભાભ આલેદનત્ર તા-૨૭/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં તાલકુા પ્રાથશભક 

શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે.  
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 તાલકુા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી/ળાવનામધકાયીની કયલાની કામડલાશી:  
 તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીએ આલરે આલેદનત્રની ચકાવણી કયી  

યા..ફડય દ્વાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય ઓનરાઇન એપ્રલુ કયી તા:૧૧/૧૧/૨૦૧૬ સધુીભાાં DPEO 
કચેયીભાાં આલેદનત્રની શાડયકી  તેભજ એપલૃર માદી જભા કયાલલાના યશળેે.  

 

 જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી કયલાની કામડલાશી:  
 જજલ્રા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્રની શાડયકી તા:૧૯/૧૧/૨૦૧૬             

સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડય- ગાાંધીનગય ખાતે જભા કયાલલાના યશળેે. 
 
 

નોંધ: યા..ફોર્ડ  દ્વાયા અન્મ યીક્ષાઓ ભાટે ઓનરાઇન એપ્રલુ કયલા ભાટેની દ્ધમત  તથા  યઝુય  નેભ  અને  
ાવલર્ડ  આલાભાાં આલેર છે તે જ  યઝુય  નેભ  અને  ાવલર્ડ  આધાયે તાલકુા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી/ 
ળાવનામધકાયીની કિેયીએ આલેદનત્રો એપ્રલુર કયલાના યશળેે.  

 

 જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો :  
 ઓનરાઇન બયેર આલેદનત્રની શપ્રન્ટ કાઢી તેની વાથે પી બમાયન ુાં ચરણ (ભાત્ર SEB કી) જડલાનુાં 

યશળેે.    

 

 ભાગડદળડક સિૂનાઓ :: 
 જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીઓએ/ળાવનાશધકાયીશ્રીઓએ તાના તાફા શઠેની તભાભ વયકાયી 

પ્રાથશભક ળાાઓ, ગ્રાન્ટેડ ળાાઓ, ખાનગી ળાાઓભાાં આ જાશયેનાભાાંની નકર તા૨૦/૦૯/૨૦૧૬ 
સધુીભાાં પયજીમાતણ ેભકર આલાની યશળેે. 

 કઇણ ળાાભાાંથી જાશયેનામુાં ના ભળ્માની કે શલરાંફથી ભળ્માની પયીમાદ આલળે ત તેની વાંપણૂય 
જલાફદાયી વાંફાંશધત જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયીની યશળેે. 

 શલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપણૂય જલાફદાયી જે તે ળાાની 
યશળેે. 

 ળાાએ બયામેરા તભાભ ઓનરાઇન આલેદનત્રની શપ્રન્ટ ઉય આચામયશ્રીના વહશ-શવક્કા કયી યાજ્મ 
યીક્ષા ફડયના ચરણની કી વાથે તા-૨૫/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં શલદ્યાથીએ વાંદ કયેર યીક્ષા વેન્ટયભાાં 
જભા કયાલલાના યશળેે. 

 યીક્ષા વેન્ટયએ ળાાઓભાાંથી આલરે  તભાભ આલેદનત્ર તા-૨૭/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં તાલકુા પ્રાથશભક 
શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે.  

 તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીએ આલેર આલેદનત્રની ચકાવણી કયી  
યા..ફડય દ્વાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય ઓનરાઇન એપ્રલુ કયી તા:૧૧/૧૧/૨૦૧૬ સધુીભાાં DPEO 
કચેયીભાાં આલેદનત્રની શાડયકી  તેભજ એપલૃર માદી જભા કયાલલાના યશળેે.  

 જજલ્રા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્રની શાડયકી તા:૧૯/૧૧/૨૦૧૬             
સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડય- ગાાંધીનગય ખાતે જભા કયાલલાના યશળેે. 
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 અગત્મની સિૂનાઓ ::  
 ઉભેદલાય અથલા ળાાઓ તેભના આલેદનત્રો યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડભાાં વીધા ભોકરલાભાાં આલળે તો તે યદ 

ગણલાભાાં આલળે. 
 અયજી પોભડ િોકવાઇ લૂડક ઓનરાઇન બયલાનુાં યશળેે. નાભ, અટક,જન્ભ તાયીખ,જામત કે અન્મ કોઇ ફાફતે 

ાછથી ફોર્ડ દ્વાયા સધુાયો કયી આલાભાાં આલળે નશી જેની ખાવ નોંધ રેલી.  
 અયજીત્રક બયલાભાાં કોઇણ પ્રકાયની મશુ્કેરી જણામ તો લેફવાઇટ ય આલાભાાં આલેર પોન નાંફય ય 

વાંકડ  કયલો.   
 જજલ્રા કક્ષાએથી પ્રકામળત થતાાં ળૈક્ષચણક ભેગેચઝન/લતડભાનત્રોભાાં ણ જાશયેનામુાં પ્રમવદ્ધ કયી લધભુાાં લધ ુ

મલદ્યાથીઓ યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત થામ તેલા પ્રમત્નો કયલાના યશળેે.  
 

 

સ્થ:- ગાાંધીનગય                                                                           (ી.એ.જલ)ુ 
તા:૦૯/૦૯/૨૦૧૬                                                                             અધ્મક્ષ 
                                                                                           યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ 

                                                                                          ગાાંધીનગય 

 નકર યલાના અભરાથ ે
 જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી(તભાભ) 

આના તાફાની ભાધ્મશભક ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ  
 જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી(તભાભ) 

આના તાફાની ભાધ્મશભક ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ  

 ળાવનાશધકાયીશ્રી, (તભાભ)  

આના તાફાની ળાાઓન ેજાણ કયલા વારૂ  

 પ્રમખુશ્રી, કરા શળક્ષક વાંઘ, ગજુયાત યાજ્મ  

 કેન્ર વાંચારકશ્રી (તભાભ) (પ્રાથશભક/ભાધ્મશભક ચચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા કેન્ર તભાભ)                                                                    

 જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડકે્ષ-ફી, ઉદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય 

 ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ 

 

 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ: 
 અગ્ર વચચલશ્રી,શળક્ષણ શલબાગ,બ્રક નાં.૫/૭,ગાાંધીનગય. 
 સ્ટેટ જેક્ટ ડામયેક્ટયશ્રી, વલય શળક્ષા અચબમાનની કચયેી, ગાાંધીનગય  

 શનમાભકશ્રી, ળાાઓની કચયેી ,બ્રક નાં ૯/૧,ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન,ગાાંધીનગય. 
 શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી, બ્રક નાં ૧૨/૧,ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન,ગાાંધીનગય 

 શનમાભકશ્રી, ગજુયાત ળૈક્ષચણક વાંળધન અને તારીભ યીદ, વેકટય-૧૨, ગાાંધીનગય   

 પ્રાચામયશ્રી, જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન, તભાભ  


