
                                                                                                                    ક્રમાકં:SEB-ATD-2015-16/5-53  

                                                                   રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, 

           સેકટર -૨૧,ગાધંીનગર   

         Date:- ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ 
            Phone & Fax:- 079 23248461/62 
           E.mail:- gseb21@gmail.com  
�હ�રના�ુ ં:- 

     માચર્ –એિપ્રલ -૨૦૧૬ રા�ય પર�ક્ષા બોડર્,ગાધંીનગર દ્વારા લેવામા ંઆવનાર ઉચ્ચકલા/એ.ટ�.ડ�. 

પર�ક્ષાઓનો કાયર્ક્રમ નીચે �જુબ �હ�ર કરવામા ંઆવે છે. 

ક્રમ િવગત HIGHER ART 

૧ �હ�રના�ુ ંપ્રિસધ્ધ થયા તાર�ખ  ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ 

૨ www.sebexam.org  પર ઓનલાઈન આવેદનપત્રો 

ભરવાનો  સમયગાળો  

૧૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૨૫/૦૧/૨૦૧૬ 

3 પર�ક્ષા માટ�ની ફ� પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે ભરવાનો  

સમયગાળો 

૧૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૨૭/૦૧/૨૦૧૬ 

3 સસં્થાએ ઓનલાઈન ભરાયેલ આવેદન પત્રો બોડર્ને 

પહોચાડવાની છેલ્લી તાર�ખ  

૧/૦૨/૨૦૧૬ 

૪ બેઠક નબંર ઈ-મેઈલથી મોકલવાની તાર�ખ  ૨૯/૦૨/૨૦૧૬ 

૫ હોલ ટ�ક�ટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાનો સમય  ૧૦/૦૩/૨૦૧૬ 

૬ �તર�ક પર�ક્ષાની તાર�ખ  ૧/૦૩/૨૦૧૬ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૬ 

૭ �તર�ક �ણુ જમા કરાવવાની તાર�ખ  ૧૭/૦૩/૨૦૧૬ 
 
 સૈધ્ધાિંતક પર�ક્ષાઓની તાર�ખો નીચે પ્રમાણે રહ�શે.  

ક્રમ  પર�ક્ષા�ુ ંનામ  શ� થવાની તાર�ખ  �ણૂર્ થવાની તાર�ખ  

૧ એપ્લાઈડ  આટર્ પાચં�ુ ંવષર્  ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ ૨૫/૦૪/૨૦૧૬ 

૨ ડ્રો�ગ & પેઈન્ટ�ગ પાચં�ુ ંવષર્ ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ ૦૪/૦૪/૨૦૧૬ 

૩ િશલ્પ પાચં�ુ ંવષર્ ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ ૦૨/૦૫/૨૦૧૬ 

નોધ :-�ધ િવદ્યાથ�ઓને િનયમા�ુસંાર વધારનો સમય આપવામા ંઆવશે. 

પર�ક્ષા �ગે અગત્યની બાબતો :: 

(૧) આવેદન પત્રો ભરવા બાબત :: 

 આ �હ�રાતના સદંભર્મા ંરા�ય પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા ઓનલાઇન જ અર� સ્વીકારવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર તા ૧૧/૦૧/૨૦૧૬ (બપોરના ૧૪.૦૦) થી તા૨૫/૦૧/૨૦૧૬ (રાતે્ર ૨૪.૦૦ કલાક �ધુી) 

દરમ્યાન www.sebexam.org પર અર�પત્રક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �જુબના 

સ્ટ�પ્સ અ�સુરવાના રહ�શે. અર�પત્રક Confirm કયાર્ પછ� જ અર� માન્ય ગણાશે. 
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• સમગ્ર ફોમર્ �ગ્રે�મા ંભરવા�ુ ંરહ�શે. 

• સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જ�ુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કર�ુ.ં 

• તમાર� પર�ક્ષા  સામે Apply Now પર Click કર�ુ.ં 

•  Apply Now પર Click કરવાથી Application Form દ�ખાશે Application Form મા ં*િનશાનીવાળ� તમામ 

મા�હતી ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.     

• હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે. અહ� ઉમેદવારનો Application  Number 

Generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. 

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

Type કરો અને તમાર� Birth Date select કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. અહ� Photo અને 

Signature upload  કરવાના છે. 

• Photo અને Signature upload  કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(15 Kb) 

સાઇઝથી વધાર� નહ� તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવે Choose 

File ના સ્ક્ર�નમાથંી � ફાઇલમા ંJPG format  મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. 

અને Open Button  ને Click કરો. હવે Browse Button ની બા�ુમા ંupload Button પર Click કરો, હવે 

બા�ુમા ં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� Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.   જો અ�હ અર�મા ં�ધુારો કરવાનો 

જણાય તો Edit Application  ઉપર Click કર�ને �ધુારો કર� લેવો. અર� Confirm કયાર્ પહ�લા ંકોઇ પણ 

પ્રકારનો �ધુારો અર�મા ંકર� શકાશે. પરં� ુઅર� Confirm થઇ ગયા બાદ અર�મા ંકોઇપણ �તનો 

�ધુારો કર� શકાશે નહ�. 

• જો અર� �ધુારવાની જ�ર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કર�ુ.ં Confirm પર Click કરવાથી 

ઉમેદવારની અર�નો બોડર્મા ંOnline  સ્વીકાર થશે તથા તે  બાદ જ અર� માન્ય ગણાશે. 

• હવે Print Application/Challan  પર Click કર�ુ.ં અહ� તમારો Confirmation Number Type કરો અને 

તમાર� Birth   Date select  કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.  

• અ�હ�થી તમાર� અર�પત્રકની તથા ફ�ના ચલણની િપ્રન્ટ કાઢ�  લેવી.  

• ત્યારબાદ ફ� ચલણની સ્લીપ �જુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરાઇઝ ભારતીય પોસ્ટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� 

રોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ�શે. 

• કોલે� ભરાયેલા તમામ આવેદનપત્રો આચાયર્શ્રીના સ�હ-િસ�ા કર�  જ�ર� આધારો/પ્રમાણપત્રો સાથે તા-

 ૧/૦૨/૨૦૧૬   �ધુીમા ં રા�ય પર�ક્ષા બોડર્મા ંજમા કરાવવાના રહ�શે. 

• અર� ફોમર્ ચોકસાઇ �વૂર્ક Online ભરવા�ુ ંરહ�શે. નામ, અટક,જન્મ તાર�ખ,�િત ક� અન્ય કોઇ બાબતે 

પાછળથી બોડર્ દ્વારા �ધુારો કર� આપવામા ંઆવશે નહ� �ની ખાસ ન�ધ લેવી.  
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• અર�પત્રક ભરવામા ંકોઇપણ પ્રકારની �શુ્ક�લી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવેલ ફોન નબંર 

પર સપંકર્  કરવો. 

ઉમેદવાર તેમના આવેદનપત્રો રા�ય પર�ક્ષા બોડર્મા ંસીધા મોકલશે તો તે રદ ગણવામા ંઆવશે. 

 (૨) આવેદનપત્રો જમા ંકરાવવા બાબત :: 

  ઉચ્ચકલા પર�ક્ષાના દર�ક અભ્યાસક્રમ માટ� ઓનલાઈન ભર�લ આવેદનપત્રની િપ્રન્ટ પર આચાયર્ના 

સહ� િસ�ા સાથે અલગ અલગ પેક�ટમા ંસીલ કર�ને કચેર�એ �બ� આપવા.ર�ગ્�લુર અને ર�પીટર 

િવદ્યાથ�ઓના આવેદન પત્રો આલગ કવરમા ંઆપવા.�ુલ પર�ક્ષા ફ� િવનાના ઉમેદવાર પર�ક્ષામા ંબેસી શકશે 

નહ�. �ુલ પર�ક્ષા ફ��ુ ંચલણ દર�ક સસં્થાએ ફોમર્ જમા ંકરાવતી વખતે આપવા�ુ ંરહ�શે. ફ�રબદલીવાળા 

ઉમેદવાર� પહ�લા � સસં્થામા ંએડિમશન લી� ુહોય તે સસં્થા�ુ ંનામ ફોમર્મા ંજણાવ�ુ.ં 

(૩) પર�ક્ષામા ંબેસવાની પાત્રતા :: 

   ઉચ્ચકલા પર�ક્ષા માટ� એપ્લાઈડ  આટર્ ,  ડ્રો�ગ & પેઈન્ટ�ગ , િશલ્પ પાચંમા ંવષર્ની પર�ક્ષા 

માટ� ૭૫% હાજર� �ણૂર્ કર�લ હોવી જોઈએ. 

• � ઉમેદવારના ંઉચ્ચકલા ના ં�તર�ક �ણુ ૪૦%થી ઓછા હોય તેવા ઉમેદવાર પર�ક્ષા મા ં

બેસવા પાત્ર થશે નહ�. 

(૪) પર�ક્ષા ફ� ભરવાની ર�ત :: 

પર�ક્ષા ફ� કોમ્પ્�ટુરાઈઝ પોસ્ટઓફ�સમા ંચલણ થી ભરવાની રહ�શે. 

ક્રમ  પર�ક્ષા�ુ ંનામ  ઓનલાઈન 

આવેદનપત્રફ� 

ર�સ્ટ્ર�શન 

ફ� 

પર�ક્ષા 

ફ� 

�ણુપત્રક 

ફ� 

પ્રમાણપત્ર 

ફ�  

માઈગ્રેશન 

ફ� 

�ુલ પર�ક્ષા 

ફ�  

૧ એપ્લાઈડ  આટર્ 

પાચં�ુ ંવષર્ 

25 100 300 25 50 25 525 

૨ ડ્રો�ગ & 

પેઈન્ટ�ગ પાચં�ુ ં

વષર્ 

25 100 500 25 50 25 725 

૩ િશલ્પ પાચં�ુ ંવષર્ 25 100 400 25 50 25 625 

(૫) આવેદન પત્ર સ્વીકારવાની તાર�ખ :: 

  પર�ક્ષામા ંબેસવા માગંતા ઉચ્ચકલા ના તાલીમાથ�ના વષર્વાર ઓન લાઈન ભર�લા આઅવેદન પત્રો 

સ્વીકાર� સહ� િસ�ા સાથે બોડર્મા ં�બ�મા ંઆપવાની તાર�ખ ૧/૦૨/૨૦૧૬   છે. 

(૬) ઈન્ડ�ન્ટ માટ� :: 

  સસં્થાએ  પ્ર�પત્રો�ુ ંઈન્ડ�ન્ટ આવેદનપત્રોની ફાઈલ સાથે પર�ક્ષાવાર આલગ અલગ જોડવા�ુ ંરહ�શે.  

(૭) અગત્યતા :: 

   ક�ન્દ્રી�ૃત ભરતી યોજના અમલી હોય તાલીમાથ�ના નામની યાદ� કિમ�રશ્રી,મધ્યાહન ભોજન યોજના 

અને શાળાઓની કચેર�, ગાધંીનગર દ્વારા પ્રમા�ણત /કાઉન્ટર સાઈન કરાવવાની રહ�શે.� યાદ� અલગથી 

સામેલ કરવી જ�ર� છે. કાઉન્ટર સાઈનની યાદ� �જુબના ફોમર્ જ અતે્ર જમા કરાવવાના રહ�શે. 
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 પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર �ગેની(સભંિવત) માહ�િત :-  

 એપ્લાઈડ આટર્ પાચંમા ં વષર્ પર�ક્ષાના ક�ન્દ્રો: અમદાવાદ શહ�ર, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, આણદં, નવસાર� 

 ડ્રો�ગ & પેઈન્ટ�ગપાચંમા ંવષર્ની પર�ક્ષાના ક�ન્દ્રો:- અમદાવાદ શહ�ર, આણદં, નવસાર� 

 િશલ્પની પર�ક્ષા�ુ ં ક�ન્દ્ર:- અમદાવાદ શહ�ર, આણદં 

ખાસ નોધ :- 

       ઉચ્ચકલાની િશલ્પ,ડ્રો�ગ & પેઈન્ટ�ગ તથા એપ્લાઈડ આટર્ની પર�ક્ષા �તે સસં્થામા ંલેવામા ંઆવે છે.  

ત્રણેય પર�ક્ષા સ્થળના સ્થળ સચંાલક એકજ વ્ય�ક્ત રહ� છે. પ્રિત�દન તેમને �.૨૦૦/- મહ�નતા�ુ ંરહ�શે.  

સ્ટ્ર�ગ�મ �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી પોતાના તાબા હ�ઠળ રાખશે. દરરોજ સ્ટ્ર�ગ�મ પરથી �જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

/તેમના પ્રિતિનિધ પ્ર�ોના સીલબધં પેક�ટ લઈ જશે.અને સા�ં તે જ સ્ટ્ર�ગ�મ ખાતે સીલ કરશે. 

Drawing & Painting – V 2016 : Exam schule 
 

િવષય કોડ િવષય તાર�ખ વાર સમય �ણુ 
01 કમ્પેર�ટ�વ સ્ટડ�ઝ ઈન ક�ટ�મ્પર� 

આટર્ એન્ડ ઈટસ ઈસ્� ુ એન્ડ 

એિપ્રિસએશન (થીયર�)   

૨૧/૦૩/૨૦૧૬ સોમવાર  11 થી 2 

 

100 

02 & 03 ર�પે્રઝન્ટ�શનલ અથવા         

નોન ર�પે્રઝન્ટ�શનલ 

૨૨/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૩/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૬/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૮/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૯/૦૩/૨૦૧૬ 

મગંળવાર  

�ધુવાર 

શિનવાર  

સોમવાર  

મગંળવાર  

11 થી 2 અને   

3 થી 5  

100 

04 & 05 
 

પોટ્ર�ઈટ પેઈન્ટ�ગ અથવા         

મ્�રુલ પેઈન્ટ�ગ  

 

૩૦/૦૩/૨૦૧૬ 

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૪/૦૪/૨૦૧૬ 

�ધુવાર 

��ુવાર  

�કુ્રવાર  

શિનવાર 

સોમવાર  
 

11 થી 2 અને   

3 થી 5  

100 

 નોધ :- ઉમેદવાર� પોતાના સ્પેશીય્લાઈઝેશન િવષયમા ંએક �ુકો આટ�કલ તૈયાર કરવાનો રહ�શે. �ના �ણુ 

૫૦ છે.�માથી ૪૦% (૨૦ �ણુ )મેળવવાના રહ�શે. 

• પેઈન્ટ�ગ પાચંમા ંવષર્મા ંિવદ્યાથ�ઓએ નીચે આપેલ �પૃમાથંી  એક એક િવષય રાખવાનો રહ�શે. 

• �પૃ -૧ માથી (૧) ર�પે્રઝન્ટ�શનલ (૨)  નોન ર�પે્રઝન્ટ�શનલ  (બે માથી એક ) 

• �પૃ -૧ માથી (૧) પોટ્ર�ઈટ પેઈન્ટ�ગ (૨)  મ્�રુલ પેઈન્ટ�ગ  (બે માથી એક ) 
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Applied Art – V – 2016: Exam Schedule 
 

િવષય કોડ િવષય તાર�ખ વાર સમય �ણુ 
01 એડવાઈઝ�ગ  આટર્ એન્ડ 

આઈડ�યાઝ  વીથ કોપીરાઈટ�ગ 

૨૧/૦૩/૨૦૧૬ સોમવાર  11 થી 2 100 

02 ઈન્ડોર પેપર - I ૨૨/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૩/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૬/૦૩/૨૦૧૬ 

મગંળવાર  

�ધુવાર 

શિનવાર  

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

03 ઈન્ડોર પેપર - I I ૨૮/૦૩/૨૦૧૬ 

૨૯/૦૩/૨૦૧૬ 

૩૦/૦૩/૨૦૧૬ 

સોમવાર  

મગંળવાર  

�ધુવાર 

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

04 લેટર�ગ એન્ડ ટાયપોગ્રાફ�  પેપર 

- I 

૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 

૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૨/૦૪/૨૦૧૬ 

��ુવાર  

�કુ્રવાર  

શિનવાર 

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

05 લેટર�ગ એન્ડ ટાયપોગ્રાફ�  પેપર 

- I I 

૦૪/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૫/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૬/૦૪/૨૦૧૬ 

સોમવાર  

મગંળવાર  

�ધુવાર 

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

06 ઈલેસ્ટ�શન પેપર - I ૦૭/૦૪/૨૦૧૬ 

૦૯/૦૪/૨૦૧૬ 

૧૧/૦૪/૨૦૧૬ 

�કુ્રવાર  

શિનવાર 

સોમવાર  

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

07 ઈલેસ્ટ�શન પેપર - I I ૧૨/૦૪/૨૦૧૬ 

૧૩/૦૪/૨૦૧૬ 

૧૬/૦૪/૨૦૧૬ 

શિનવાર 

મગંળવાર  

�ધુવાર 

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

08 આઉટડોર પેપર - I ૧૮/૦૪/૨૦૧૬ 

૧૯/૦૪/૨૦૧૬ 

૨૧/૦૪/૨૦૧૬ 

સોમવાર  

મગંળવાર 

��ુવાર  

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

09 આઉટડોર પેપર - I I ૨૨/૦૪/૨૦૧૬ 

૨૩/૦૪/૨૦૧૬ 

૨૫/૦૪/૨૦૧૬ 

�કુ્રવાર  

શિનવાર 

સોમવાર  

11 થી 2 અને   3 

થી 5 

100 

નોધ :- વષર્ દરમ્યાન કર�લ કામના �ણુ ૧૦૦ છે. �મા ંપાસ થવા�ુ ંધોરણ ૪૦% છે.  
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Sculpture –  V -2016: Exam Schedule 

િવષય કોડ િવષય તાર�ખ સમય �ણુ 
01 �હસ્ટ્ર� ઓફ મોડર્ન આટર્    ૨૧/૦૩/૨૦૧૬ 11 થી 2 100 

02 & 03 ર�પે્રઝન્ટ�શનલ અથવા 

નોન ર�પે્રઝન્ટ�શનલ 

૨૨/૦૩/૨૦૧૬ થી 

૧૧/૦૪/૨૦૧૬  

ર�ઓ:-

 ૨૪/૦૩/૨૦૧૬,૨૫/૦૩/૨૦૧

૬૨૭/૦૩/૨૦૧૬,૦૩/૦૪/૨૦૧

૬૦૮/૦૪/૨૦૧૬,૧૦/૦૪/૨૦૧

૬ 

11 થી 2 અને   

3 થી 5  

100 

04 & 05 
 

મોન્�મેુન્ટલ સ્ક્લપચર  

અથવા પોટ્ર�ઈટ 

સ્ક્લપચર   

૧૨/૦૪/૨૦૧૬ થી 

૦૨/૦૫/૨૦૧૬ 

ર�ઓ:-

 ૧૪/૦૪/૨૦૧૬,૧૫/૦૪/૨૦૧

૬૧૭/૦૪/૨૦૧૬,૨૦/૦૪/૨૦૧

૬૨૪/૦૪/૨૦૧૬,૦૧/૦૫/૨૦૧

૬ 

11 થી 2 અને   

3 થી 5  

100 

નોધ :- ઉમેદવાર� પોતાના સ્પેશ્યલાયઝેશન િવષયમા ંએક �ુકો આટ�કલ તૈયાર કરવાનો રહ�શે. �ના �ણુ ૫૦ 

છે.�માથી ૪૦% (૨૦ �ણુ )મેળવવાના રહ�શે.  
 
 

                                                                                                                                                                    સહ�/- 

                                                                                               અધ્યક્ષ  

પ્રિત,                                                                                   રા�ય પર�ક્ષા બોડર્                                                                                         

- માન.કિમ�રશ્રીમ.ભો.અનેશાળાઓનીકચેર�,ગાધંીનગર                                     ગાધંીનગર  

- આચાયર્શ્રી, ક્લા સસં્થાઓ ,(તમામ) 

*  નકલ રવાના �ણ તથા જ�ર� કાયર્વાહ� કર� �હ�રનામાનો અમલ કરવા સા� : 

-�જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી,સબંિધત  

-�હસાબી અિધકાર�શ્રી સદર કચેર�  
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