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��,������ ����, �������� 

����к:���	
/ ઉ�ચકલા/૨૦૧૮-૧૯/253-273                                 ����х:22/01/2019 

!"#к$� (���#&� '(�) ����� - 2019 

+,-���&��: 

 રા�ય પર
�ા બોડ�, ગાધંીનગર �ારા ચા� ુ શૈ�#ણક વષ�:૨૦૧૮-૧૯ મા ં !"#к$�.�� અ*યાસ,મમા ં

અ*યાસ કરતા િવ/ાથ1ઓની આગામી માચ�-એિ5લ-૨૦૧૯મા ંલેવાનાર વાિષ7ક પર
�ાઓનો કાય�,મ નીચે 8જુબ 

:હ<ર કરવામા ંઆવે છે. 

/ ����� ��0-�� !�12'��
�� /'12��3
 www.sebexam.org '1	?�@0 �� ��:29/01/2019 

(	�
��� 14.00 к$�к) B� ��:05/02/2019 (��3��� 23.59 к$�к E���) .�$�@� F�'��� �,-ш1. 

?�H ������
  I'��'�� к����� �B� �J�� E K#�� ��#1 &��	 L1 

�� I'�� L1M$� ����х / ?����N
 

૧ :હ<રના8ુ ં5િસ?ધ કરવાની તાર
ખ  ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ 

૨ www.sebexam.orgવેબસાઇટપર ઓનલાઈન આવેદનપFો 

ભરવાનો  સમયગાળો  

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪.૦૦ કલાક) થી 

૦૫/૦૨/૨૦૧૯ (રાFીના ૨૩.૫૯ કલાક) 

3 પર
�ા માટ<ની ફ
 પોPટ ઓફ
સ ખાતે ભરવાનો  સમયગાળો ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૦૬/૦૨/૨૦૧૯  

૪ સPંથાઓએ ઓનલાઈન ભરાયેલ આવેદન પFો બોડ�ને 

પહોચાડવાની છેRલી તાર
ખ  

૧૫/૦૨/૨૦૧૯ 

૫ બોડ� �ારા ઉમેદવારોના બેઠકનબંર ઈ-મેઈલથી સPંથાઓને 

મોકલવાની તાર
ખ 

૨૫/૦૨/૨૦૧૯ 

૬ Tતર
ક પર
�ાની તાર
ખનો સમયગાળો ૦૪/૦૩/૨૦૧૯ થી ૧૮/૦૩/૨૦૧૯  

૭ સPંથાઓએ બોડ� ખાતે Tતર
ક Vણુ જમા કરાવવાની  

છેRલી તાર
ખ  

૨૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૮ હોલ ટ
ક
ટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાનો સમય  ૧૧/૦૩/૨૦૧૯ 
 

� '�I(Oк �����.�� ����х
 ��#1 P��Q1 �,-ш1.  

�� �����R�� ��� шJ B'��� ����х S KQ� B'��� ����х 

૧ એWલાઈડ  આટ� પાચં8ુ ંવષ�  ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૧૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૨ XોYગ & પેઈ[ટ\ગ પાચં8ુ ંવષ� ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ 

૩ િશRપ પાચં8ુ ંવષ� ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૨૬/૦૪/૨૦૧૯ 

 

� �������� 	1?'��� ��3�� : 
 

1. ઉ�ચકલા પર
�ા માટ< એWલાઈડ આટ� ,  XોYગ & પેઈ[ટ\ગ , િશRપના પાચંમા ંવષ�ની પર
�ા માટ< ઉમેદવારની ૭૫% 

હાજર
 ^ણૂ� કર<લ હોવી જોઈએ.  
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2. સPંથાના આચાય�`ીએ પોતાની સPંથામા ં િનયિમત અ*યાસ કરતા િવ/ાથ1ઓની પર
�ાના aિતમ bદવસ cધુીમા ં

િનયત હાજર
 ^ણૂ� થતી હોય તેવા િવ/ાથ1ઓને જ પર
�ામા ં5વેશ માટ<ની હોલ ટ
ક
ટ (5વેશપF) આપવાdુ ંરહ<શે  

 

3. e ઉમેદવારના ઉ�ચકલા ના ંઅ*યાસ,મના ંચા� ુશૈ�#ણક સFમા ંTતર
ક Vણુ ૪૦% ક< તેથી વf ુVણુ મેળવેલ હોય 

તેવા ઉમેદવાર જ પર
�ામા ંબેસવા પાF રહ<શે. 
 

4. િનયામક`ી, કિમgર`ી શાળાઓની કચેર
,ના તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના પF,માકં:૮૬/ચ/િવિશhટ/5વેશ/૨૦૧૭-

૧૮/૧૪ ના કચેર
 આદ<શના 8iુા ન.ં ૩ 8જુબ તાલીમાથ1ઓનો શૈ�#ણક કાય�ભાર :હ<ર ર:ના bદવસોમા ંક< શાળાના 

સમય બાદ વધારાના કોચ\ગ jલાસ કર
ને ^ણૂ� કરવાની જવાબદાર
 સબિંધત કોલેજના આચાય�`ીની રહ<શે. 
 

� �����R�� ��T�� : 

5gપFોdુ ંમા?યમ માF Vજુરાતી રહ<શે. 
 

� ������� /'12��3
 F�'� U�1�� V�W��� E K#��.:: 

 આ :હ<રનામા સદંભ�મા ં રા�ય પર
�ા બોડ� �ારા ઓનલાઇન જ અરk Pવીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર 

��.29/01/2019(	�
��� 14.00) થી ��.05/02/2019(��3��� 23.59 к$�к E���) દરlયાન 

www.sebexam.org પર અરkપFક ભર
 શકાશે. ઉમેદવાર< અરk કરવા માટ< નીચે 8જુબના Pટ<Wસ અdસુરવાના 

રહ<શે. અરkપFક Confirm કયા� પછ
 જ અરk મા[ય ગણાશે. 

• સમm ફોમ� amેkમા ંભરવાdુ ંરહ<શે. 

• સૌ 5થમ www.sebexam.org પર જoુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કરoુ.ં 

• ����� ����� સામે Apply Now પર Click કરoુ.ં 

• Apply Now પર Click કરવાથી Application Formદ<ખાશે Application Formમા ં*િનશાનીવાળ
 તમામ માbહતી 

ફરpજયાત ભરવાની રહ<શે. 

• ,'1 Save �� Click  к�'�B� ����
  DataSave  Bш1. V,X !�12'���
 Application  NumberGenerate Bш1. 

Y !�12'��- ?�#'��1 ��х'��
 �,-ш1. 

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photograph પર  Click કરો. અહ\ તમારો Application  Number  Type 

કરો અને તમાર
 BirthDate selectકરો. qયારબાદ Submit પર Click કરો. અહ\ Photo અને Signature upload  

કરો. 

• Photo અને Signature upload  કરવા સૌ 5થમ તમારો Photo અને SignatureJPG format મા ં(15Kb)સાઇઝથી 

વધાર< નહ\ તે ર
તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવે Choose File ના P,
નમાથંી 

e ફાઇલમા ંJPG format  મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. અને Open Button  ને Click 

કરો. હવે Browse Button ની બાsુમા ંuploadButton પર Click કરો, હવે બાsુમા ંતમારો Photo દ<ખાશે. હવે 

આજ ર
તે Signature પણ upload કરવાની રહ<શે. 

• હવે  Preview & Confirm Application  પર  Click કરો.અહ\ તમારો Application  Number Type કરો અને તમાર
 

BirthDate Type કરો. qયારબાદ Submit પર Click કરો. જો અbહ અરkમા ંcધુારો કરવાનો જણાય તો Edit 
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Application  ઉપર Click કર
ને cધુારો કર
 લેવો. V�Z Confirm к��� �,-$�� к
@ �Q Pк���
 E����
 

V�Z��� к�� шк�ш1. ���[ � V�Z Confirm B@ ��� 	�2 V�Z��� к
@�Q +��
 E����
 к�� шк�ш1�,�. 

• જો અરk cધુારવાની જtર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરoુ.ં Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની 

અરkનો બોડ�મા ંOnline Pવીકાર થશે તથા તે  બાદ જ અરk મા[ય ગણાશે. 

• હવે Print Application/Challanપર Click કરoુ.ં અહ\ તમારો Confirmation NumberType કરો અને તમાર
 Birth 

Date selectકરો. qયારબાદ Submit પર Click કરો. 

• અbહuથી તમાર
 અરkપFકની તથા ફ
ના ચલણની િ5[ટ કાઢ
  લેવી.  

• qયારબાદ ફ
 ચલણની Pલીપ Vજુરાતની કોઇપણ કોlWwટુરાઇઝ ભારતીય પોPટ ઑફ
સની શાખામા ંફ
 રોકડમા ં

જમા કરાવવાની રહ<શે. 

• к
$1Y F���1$� ���� /'12��3
 /#���\��� ?],-I?^� к��  �J�� /���
/P��Q�3
 ?�B1  

�� : 15/૦૨/૨૦૧૯ E������  ���� ����� 	
����� ��� к��''��� �,-ш1. 

• V�Z _
�� #
к?�@ S K'�к Online F�'�R�� �,-ш1. ���, V0к,�`� ����х,+I� к- V`� к
@ 	�	�1 

��LNB� 	
�� a��� E����
 к�� /�'���� /'ш1 �,� Y�� х�? �b� $1'�.  

• V�Z�3к F�'���� к
@�Q Pк���� &�cк-$� �Q�� �
 '1	?�@0 �� /�'���� /'1$ _
� ��	� �� 

?��к�  к�'
. 
 

 

� !�12'��
 ��0- E K#��.: 

!�12'�� �1��� /'12��3
 ���� ����� 	
����� ?��� �
к$ш1�
 �1 �2 �Q'���� /'ш1. 
 

� ?�dB�.e к�'��� к���'�,� : 

• / +,-������� +Q ?�dB��� I��I�� V�1 V��!��� '(f��� ����? B�1$ к- �1�,��� �,-$� I'g�Bh.�1 

к�'��� �,-ш1 

• સPંથાના િનયિમત અને ર
પીટર િવ/ાથ1ઓના પર
�ાના આવેદનપFો સમય મયા�દામા ં ON LINE ભરાવીને 

જtર
 ચકાસણી કર
 સહ
-િસyા સાથે 5મા#ણત કરવાની જવાબદાર
  e તે સPંથાની રહ<શે. 

• ઉમેદવાર</સPંથાએ ON LINE આવેદનપF ભરતી વખતે અટક,નામ,િપતાdુ ં નામ, જ[મ તાર
ખ,:િત અને 

bરપીટરના bકPસામા ંિવષય eવી િવગતો ^રૂ
 કાળkથી ભરવી.5થમ વષ�ના ંઆવેદનપF ભરતી વખતે બોડ�ની 

માક�શીટ 8જુબ અને બી: વષ�નાઆંવેદનપF ભરતી વખતે 5થમ વષ�ની માક�શીટ 8જુબ િવગતો ભરવી. 

• પbર�ા ફ
 ભરાયેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોના આવેદનપFો Pવીકારવાના નથી. 

• zટુતી હાજર
 માટ< રા�ય પર
�ા બોડ� જવાબદાર રહ<શે નહ
.પર
�ાના aિતમ પેપર cધુીની હાજર
 મા[ય 

ગણાશે. 

• સPંથાના આચાય�̀ ીએ પોતાની સPંથામા ંિનયિમત અ*યાસ કરતા િવ/ાથ1ઓની પર
�ાના aિતમ bદવસ cધુીમા ં

િનયત હાજર
 ^ણૂ� થતી હોય તેવા િવ/ાથ1ઓને જ પર
�ામા ં5વેશ માટ<ની હોલ ટ
ક
ટ (5વેશપF) આપવાdુ ં

રહ<શે. 
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• િનયામક`ી, કિમgર`ી શાળાઓની કચેર
 પાસેથી એ{વુ થયેલ યાદ
મા ંયાદ
 અdસુારના તમામ િવ/ાથ1ઓ 

પૈક
 અ8કુ િવ/ાથ1ઓના ,મને જ એ{વુ કર<લ હોય એટલે ક<, ^રુ
 યાદ
ને બદલે અ8કુ િવ/ાથ1ઓને એ{વુ 

કયા�ની ન|ધ સાથે યાદ
 રsૂ કરતા હોય qયાર< બાક
 રહ<લા એટલે ક< eને એ{વુ ન કયા� હોય તેવા િવ/ાથ1ઓના 

આવેદન પFો સPંથા �ારા બોડ�ને રsૂ થશે તો આવા bકPસામા ંસPંથાના આચાય� �ારા બોડ�ને ગેરમાગ} દોર
 

અનઅિધ~ૃત િવ/ાથ1ઓને કોષ� કરાવી પર
�ામા ંઉપ�Pથત કરાવવા બદલ ગેરર
િત ગણવામા ંઆવશે.  

• સPંથાએ સPંથા અને િવ/ાથ1ના રsૂ કરવાના જtર
 આધારો/5માણપFોની તમામ િવગતોની ચકાસણી કર
ને 

યો�ય ર
તે ફાઇલ\ગ કર
 તથા સPંથાઓએ તમામ આવેદનપFોની સોફટકોપી (સી.ડ
.) તથા હાડ�કોપી 

તા:૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ રા�ય પર
�ા બોડ�, સેકટર -૨૧ ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ<શે. 

• સPંથા �ારા વષ� : ૨૦૧૮-૧૯ માટ< સલં�નતા bર[wઅુલ ફ
 tિપયા ૨૦૦૦/-નો bડમા[ડ Xા�ટ આ કચેર
ના પF 

,માકં: રાપબો/એ.ટ
.ડ
.-ઉ�ચકલા/૨૦૧૯/૨૦૮-૨૧૮, તા:૧૮/૦૧/૨૦૧૯ થી આપેલ cચુના અdસુાર 

તા:૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ રા�ય પર
�ા બોડ�, સેકટર -૨૧ ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ<શે. 

 

� ����� _� �� I'��: 

,મ  પર
�ાdુ ંનામ આવેદનપF 

ફ
 

રk.

ફ
 

પર
�ા 

ફ
 

VણુપFક 

ફ
 

5માણપF 

ફ
 

માઈmેશન 

ફ
 

~ુલ 

પર
�ા ફ
 

૧ એWલાઈડ  આટ� પાચં8ુ ંવષ� 25 100 375 25 50 25 600 

૨ XોYગ & પેઈ[ટ\ગ પાચં8ુ ં

વષ� 

25 100 575 25 50 25 800 

૩ િશRપ પાચં8ુ ંવષ� 25 100 475 25 50 25 700 

૪ ઉપરોjત અ*યાસ,મના 

bરિપટર િવ/ાથ1ઓ માટ< 

25 - 100 
(િવષય 

bદઠ)  

25 - - - 

પર
�ા ફ
 કોલેજ તથા કોલજેના મથકોમા ંઆવેલી કોlWwટુરાઈઝ પોPટ ઓફ
સમા ંચલણ થી ભરવાની રહ<શે. 
 

� /'12��3
 �B� V`� ?�],W� ��� к��''� 	�	� : 

 સPંથાએ નીચે દશા�વેલ િવગતે આધારો સાથે ફાઇલ તથા અ[ય સાbહqય રsૂ કરવાdુ ંરહ<શે.  

 

(A) _�i$ ��	�-j ��� ?��1$ ��х'��� /���
: 

(1) ��#1�� �& K����� I'��
 F���1 ?�dB��� $10��1� �� _
�'�k� $10�. 

,મ પર
�ા ભાઈઓ બહ<નો ~ુલ 

1 એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

2 Xો�ગ એ[ડ પઈે[ટ\ગ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

3 PકRપચર કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

4 એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

5 Xો�ગ એ[ડ પઈે[ટ\ગ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

6 PકRપચર કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા    

 ~ુલ પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા     
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(2) ��#1 2ш��'1$ I'�� &��	  к
(�'�� V$�-V$� ��2� (?
l0 к
�� �B� ,��� к
�� ) 

આ યાદ
 : ,મ,પર
�ાથ1dુ ંનામ (અટક-પોતાdુ ંનામ-િપતાdુ ંનામ),ભર<લ ફ
 ,ક[ફમ}શન નબંર તથા 

ર
માક�સ એમ પાચં કોલમમા ંપFક બનાવીને 8કુoુ.ં 

� к-m`n�op� ���1 P'1ш /q�� U�1�� I����к\�,ш�N�.�� к#1��, ���������� �3�� �к$. 

� એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

� Xો�ગ એ[ડ પેઈ[ટ\ગ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

� PકRપચર કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

� એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

� Xો�ગ એ[ડ પેઈ[ટ\ગ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

� PકRપચર કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની યાદ
 

તેમજ ઉપરોjત યાદ
ની ચેક કર<લી સો�ટ કોપી (C.D.) તથા હાડ� કોપી 8કુવી. C.D. ઉપર સPંથાdુ ંનામ અને કોડ 

નબંર �સુાઈ ન :ય તે ર
તે લખવો અને સીડ
ને યો�ય કવરમા ંજમા કરાવવી. 

(B) _�i$ ��	�-r ��� ?��1$ ��х'��� /���
: 

        પર
�ાથ1ઓનાONLINE ભર<લઆવેદનપFો પર આચાય�`ીના સહ
-િસyા કર
 ઉપરોjત િવગતે ફાઈલ ન-ં1 મા ં

જણા�યા અdસુાર(A)(1)મા ં દશા�વેલ સ�ંયા 8જુબ (A)(2) અdસુારની યાદ
વાર ,મમા ં સેપર<ટર પાના સાથે આ 

આવેદનપFોને ફાઈલ કર
 ફાઈલ પર નીચે દશા�વેલ ફોમ}ટમા ંપFક બનાવી પેPટ કરoુ.ં 

,મ િવગત માbહતી(amેkમા ંઆપવી) 

૧ કોલેજdુ ંનામ   

PHONE NO. : 

૨ કોલેજdુ ંસરના8ુ ં  

AT&POST :                         VIA : 

TALUKA:                      DISTRICT : 

3 કોલેજના આચાય�`ીdુ ંનામ  

 

મોબાઈલ ન ં: 

૪ અવેદનપFોની સ�ંયા  એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓનીસ�ંયા:  

Xો�ગ એ[ડ પઈે[ટ\ગ કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  

PકRપચર કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  

એWલાઇડ આટ�સ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  

Xો�ગ એ[ડ પઈે[ટ\ગ કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  

PકRપચર કોષ�ના ર
પીટર પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  

                         ~ુલ પર
�ાથ1ઓની સ�ંયા:  
 

(C) _�i$ ��	�-3 ��� ?��1$ ��х'��� /���
: 

!��
s� ��2� VR�?���� !�12'��
�� ��#1 &��	�� $��� ���� /���
�1 _�i$ к�� ���� �� /�'�. 

• ધોરણ-10/12 નીબોડ�ની માક�શીટની નકલ.(દર<ક કોષ�ના િનયિમત પર
�ાથ1 માટ<) 

• એWલાઇડ આટ�સ કોષ�નાપાચંમા ંવષ�ના તમામ 5યqનોની માક�શીટની નકલ.(ર
પીટર પર
�ાથ1 માટ<) 

• Xો�ગ એ[ડ પેઈ[ટ\ગ કોષ�નાપાચંમા ંવષ�ના તમામ 5યqનોની માક�શીટની નકલ.(ર
પીટર પર
�ાથ1 માટ<) 

• PકRપચરકોષ�નાપાચંમા ંવષ�ના તમામ 5યqનોની માક�શીટની નકલ.(ર
પીટર પર
�ાથ1 માટ<) 

• ફ
 ભયા�ની SEB ચલણ અને પોPટની bરિસWટની નકલ. 
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�b�:- 

 ઉપરોjત િવગતે દશા�વેલ ફ
ના ધોરણો કરતા પર
�ા ફ
ના સદંભ�મા ંકોઈપણ 5કારની વf ુફ
ની રકમ કોઈ 

તાલીમી સPંથા લઈ શકશે નહ\. 

 

� _� F�'��� ���:   

પર
�ા ફ
 ભરવા માટ< અરk Confirm થયા બાદ ચલણ Pલીપની િ5[ટ મેળવીને, આ ચલણ મારફત 

નkકની કોઈપણ કોlWwટુરાઇઝ ભારતીય પોPટઑફ
સમા ંરોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ<શે. ચલણની Fણયે નકલ 

પર પોPટ ઓbફસ �ારા તાર
ખ અને િસyો લગાવી આપવામા ંઆવશે. eમાથી ૨ નકલ સPંથા/ઉમેદવારને પોPટ 

ઓbફસ �ારા પરત કરવામા ંઆવશે. આ ૨ નકલ માથંી ૧ નકલ સPંથા ખાતે રાખવાની રહ<શે અને SEBના ચલણની 

નકલ ઉપર સPંથાએ પોતાની સPંથાના નામનો િસyો લગાવીને રા.પ.બો.ને ફાઈલ નબંર- ૩ મા ં cચુના 8જુબ 

આવેદનપFની નકલ સાથે બીડવાની રહ<શે. 

 

� ����� к-`n�� I'�� : 

• અમદાવાદ શહ<ર માટ< અમદાવાદ શહ<રની કોઇ એક સPંથા ખાતે એWલાઇડ આ�્�સ, XોYગ & પેઈ[ટ\ગ અને     

    િશRપ માટ< 

• અમદાવાદ mાlય માટ< ધોળકા ખાતેની કોઇ એક સPંથા ખાતે એWલાઇડ આ�્�સ માટ< 

• મહ<સાણા માટ< મહ<સાણા ખાતેની કોઇ એક સPંથા ખાતે એWલાઇડ આ�્�સ માટ< 

• નવસાર
 માટ< અમલસાડ ખાતેની કોઇ એક સPંથા ખાતે એWલાઇડ આ�્�સ માટ< 
 

 

х�? �b� :- 
 

      ઉ�ચકલાની એWલાઈડ આટ� , XોYગ & પેઈ[ટ\ગ અને િશRપ ની પર
�ાdુ ં Pથળ (#બRડ\ગ) pજRલા 

િશ�ણાિધકાર
`ી નy
 કરશે. આ Fણેય પર
�ા માટ< Pથળના Pથળ સચંાલક એક જ �ય�jત રહ<શે અને તેની 

િનમ�કૂ િશ�ણાિધકાર
`ી કરશે. eમા ં ઉ�ચકલા સPંથાનો એક પણ Pટાફ િનયામક ક< સહિનયામક તર
ક< ફરજ 

બ:વી શકશે નહ
. તેઓ માF cચુાt �યવPથાના સહભાગી બનશે. P�|ગtમ pજRલાિશ�ણાિધકાર
`ી પોતાના 

અથવા ક<[� સચંાલકના તાબા હ<ઠળ રાખવાનો રહ<શે. દરરોજ P�|ગtમ પરથી pજRલા િશ�ણાિધકાર
`ી અથવા ક<[� 

સચંાલક 5gપFોના સીલબધં પેક<ટ લઈ જશે.અને સાeં તે જ P�|ગtમ ખાતે સીલ કરવાના રહ<શે.  

 

� op����Q�� �
�'�@:  

o માF લે#ખત વાિષ7ક પર
�ામા ં ૫૦% કરતા ં વધારાના ટકા દ
ઠ એક Vણુ પરં� ુ વfમુા ં વf ુ

0૫(પાચં) ~ૃપા Vણુ તર
ક< મળ
 શકશે અને આ ~ૃપાVણુનો લાભ વfમુા ંવf ુબ ેજ િવષયમા ંમળ
 

શકશે. 
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Drawing & Painting –V:Exam - 2019 Schuledule 

 

I'(� 

к
� 

I'(� ������
  

o�$ 

?��  

(к$�к���) 

����х '�� ?�� ��Q 

01 
કlપેર
ટ
વ Pટડ
ઝ ઈન કો[ટ<lપર
 આટ� એ[ડ 

ઈ�સ  ઈPw ુ એ[ડ એિ5િસએશન (થીયર
) 
૩ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૯ સોમ 
૧૧ થી ૨ 100 

02 

& 

03 

ર
5ેઝ[ટ<શનલ 

અથવા 

નોન ર
5ેઝ[ટ<શનલ 

૨૫ 

૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૦/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૩/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ 

મગંળ 

�ધુ 

�,ુ 

શિન 

સોમ  

૧૧ થી ૨ 

અને 

૩ થી ૫ 

100 

04 

& 

05 

 

પો�<ઈટ પેઈ[ટ\ગ અથવા lwરુલ પેઈ[ટ\ગ 

 
૨૫ 

૨૬/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૮/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ 

૩૦/૦૩/૨૦૧૯ 

મગંળ 

�ધુ 

Vtુ 

�,ુ 

શિન 

૧૧ થી ૨ 

અને 

૩ થી ૫ 

100 

ન|ધ: િવષય કોડ-2 થી 5 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર
�ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 
  

 

� Xો�ગ એ[ડ પેઈ[ટ\ગના પાચંમા ંવષ�મા ંિવષય પસદંગી : 

o િવ/ાથ1ઓએ નીચે આપેલ Vપૃમાથંી  એક એક િવષય રાખવાનો રહ<શે. 

o Vપૃ -૧ માથી (02) ર
5ેઝ[ટ<શનલ (03)  નોન ર
5ેઝ[ટ<શનલ  (બ ેમાથી એક ) 

o Vપૃ -૧ માથી (04) પો�<ઈટ પેઈ[ટ\ગ (05)  lwરુલ પેઈ[ટ\ગ  (બે માથી એક ) 

 

� Xો�ગ એ[ડ પેઈ[ટ\ગના પાચંમા ંવષ�મા ંપાિસuગdુ ંધોરણ : 
 

o ઉમેદવાર< પોતાના Pપે યલાઈઝેશન િવષયમા ંએક �ૂંકો આટ¡કલ તૈયાર કરવાનો રહ<શે.  

                 eના Vણુ 50 છે. eમાથી 40% (20 Vણુ )મેળવવાના રહ<શે. 

o દર<કિવષયમા ંકોલેજ ક�ાએ લેવાતી Tતbરક અને લે#ખત/5ાયો#ગક બા¢ પર
�ામા ંપાસ થવાdુ ં     

ધોરણ 40% રહ<શે. 
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Applied Art-V: Exam–2019 Schedule 

 

I'(� 

к
� 

I'(� ������
  

o�$?��  

(к$�к���) 

����х '�� ?�� ��Q 

01 એડવટા�ઇ#ઝuગ આટ� એ[ડ 

આઈડ
યાઝ  વીથ કોપીરાઈટ\ગ 

૩ ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ સોમ 11 થી 2 100 

02 ઈ[ડોર પેપર -1 ૧૫ ૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૦/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૨/૦૩/૨૦૧૯ 

મગંળ 

�ધુ 

�,ુ  

11 થી 2 

અને  

 3 થી 5 

100 

03 ઈ[ડોર પેપર –2 ૧૫ ૨૩/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૫/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૬/૦૩/૨૦૧૯ 

શિન 

સોમ 

મગંળ 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

04 લેટર\ગ એ[ડ ટાઇપોmાફ
  પેપર -1 ૧૫ ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૮/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૯/૦૩/૨૦૧૯ 

�ધુ 

Vtુ 

�,ુ 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

05 લેટર\ગ એ[ડ ટાઇપોmાફ
  પેપર -2 ૧૫ ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૯ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૯ 

શિન 

સોમ 

મગંળ 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

06 ઈલેP�<શન પેપર –1 ૧૫ ૦૩/૦૪/૨૦૧૯ 

૦૪/૦૪/૨૦૧૯ 

૦૫/૦૪/૨૦૧૯ 

�ધુ 

Vtુ 

�,ુ 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

07 ઈલેP�<શન પેપર –2 ૧૫ ૦૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૦૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૦/૦૪/૨૦૧૯ 

સોમ 

મગંળ 

�ધુ 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

08 આઉટડોર પેપર –1 ૧૫ ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૨/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૩/૦૪/૨૦૧૯ 

Vtુ 

�,ુ 

શની 

11 થી 2 

અને  

  3 થી 5 

100 

09 આઉટડોર પેપર –2 ૧૫ ૧૫/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૮/૦૪/૨૦૧૯ 

સોમ 

મગંળ 

Vtુ 

11 થી 2 

અને 

  3 થી 5 

100 

ન|ધ: િવષય કોડ-2 થી 9 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર
�ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 

� એWલાઇડ આ�્�સ અ*યાસ,મના પાચંમા ંવષ�મા ંપાિસuગdુ ંધોરણ : 
o દર<કિવષયમા ંકોલજે ક�ાએ લેવાતી Tતbરક અન ેલ#ેખત/5ાયો#ગક બા¢ પર
�ામા ંપાસ થવાdુ ં ધોરણ 40% રહ<શ.ે 
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Sculpture -V: Exam –2019 Schedule 

I'(� 

к
� 
I'(� 

������
  

o�$ ?�� 

(к$�к���) 

����х ?�� ��Q 

01 bહP�
 ઓફ મોડ�ન આટ� ૩ ૧૮/૦૩/૨૦૧૯ ૧૧ થી ૨ 100 

02 

OR 

03 

ર
5ેઝ[ટ<શનલ 

અથવા  

નોન ર
5ેઝ[ટ<શનલ 

૮૦ 

૧૯/૦૩/૨૦૧૯ થી 
૦૫/૦૪/૨૦૧૯  

:: ર:ઓ :: 
૨૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૪/૦૩/૨૦૧૯ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૦૬/૦૪/૨૦૧૯ 

૦૭/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૧ થી ૨ 

અને 

૩ થી ૫ 

100 

 

04 

OR 

05 

 

મો[wમેુ[ટલ PકRપચર   

અથવા  

પો�<ઈટ PકRપચર 

૭૫ 

:: ર:ઓ :: 

૧૪/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૭/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૯/૦૪/૨૦૧૯ 

૨૧/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૧ થી ૨ 

અને 

૩ થી ૫ 

100 

ન|ધ: િવષય કોડ-2 થી 9 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર
�ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 

� ds$q#� ���#��� '(���� ��I?z�R�� �
�Q : 

o  ઉમેદવાર< પોતાના Pપે યલાઈઝેશન િવષયમા ંએક �ૂંકો આટ¡કલ તૈયાર કરવાનો રહ<શે. eના Vણુ 50 છે.                 

 eમાથી 40% (20 Vણુ )મેળવવાના રહ<શે. 

o  દર<કિવષયમા ંકોલેજ ક�ાએ લેવાતી Tતbરક અને લે#ખત/5ાયો#ગક બા¢ પર
�ામા ંપાસ થવાdુ ંધોરણ 40% રહ<શે. 
              

              

        (��.e. �{�) 

dBN: ��������       VT�� 

����х:22/01/2019        ���� ����� 	
�� 

      �������� 

• �к$  +Q VB| �'���: 

  માન. િનયામક`ી, શાળાઓનીકચેર
,ગાધંીનગર 

  િનયામક`ી, kસીઇઆરટ
 સેકટર -૧૨, ગાધંીનગર 

• �к$ �J�� к���'�,� �B� +,-������
 V�$ к�'� ?�J : 

  (j) આચાય�`ી, jલા સPંથાઓ (તમામ) 

                         (2)pજRલા િશ�ણાિધકાર
`ી,સબંિધત  

                         (})bહસાબી અિધકાર
`ી, સદર કચેર
  

 

૦૮/૦૪/૨૦૧૯ થી 
૨૬/૦૪/૨૦૧૯ 


