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���� ����� 	
��,������ ����, �������� 

����к:���	
/ ATD/૨૦૧૮-૧૯/274-294         ����х:22/01/2019 

ATD - ! (#$� %&�) & ATD - ( ()*+�� %&�) ����� - 2019 

-./���0��: 

 રા�ય પર��ા બોડ�,ગાધંીનગર �ારા ચા� ુ શૈ� ણક વષ�:૨૦૧૮-૧૯ મા ં ATD-! & ATD-( અ(યાસ*મમા ં

અ(યાસ કરતા િવ-ાથ/ઓની આગામી એિ3લ -૨૦૧૯મા ં લેવાનાર વાિષ6ક લે ખત પર��ાઓનો કાય�*મ નીચે 8જુબ :હ<ર 

કરવામા ંઆવે છે. 

ATD #$� %&� ��� �%
 45��6�� 7��-2016$� 4�9��� :%;9 <;. > 4?�6�� એિ3લ- 2017 $� �%� 

45��6�� 4?�6�� ATD #$� %&��� %�+&Aк ����� 9;%���� :%� .��.  7B�-2017 $� ATD 	�- %&���� �%
 

45��6�� 4�9��� :%;9 .�
. > 4?�6�� એિ3લ- 2018 $� �%� 45��6�� 4?�6�� ATD 	�- %&��� %�+&Aк 

����� 9;%���� :%� .��. �; %х�; એિ3લ– 2018��� ATD #$� %&� (7B�
 к
&�) 4�; ATD 	�- %&� (7B�
 к
&�) �� 

�����?�� :�
�� к�%���� :%;9 .E ��.  

����/ �%
 45��6�� 4�9��� :%; <; F���/ 6���G� ���; 7B�� 45��6����� H+IJ� $�� � .
� �;%� 

K����%+�A� (L�+�M�) +%N�$OP�; 7B�� 45��6����� ����� :�%� ��M/ 	; %х� �к :�%���� :%; <;. > 0��	 

: 45��6���� 7B�� к
&��� +%N�$OP�; Q+#9 2018 ��� Qк �к :�%���� :%;9 .��. >$� :%� +%N�$OP 

��M/ : %х�; 	�R 4�; :х�� �к :�%���� :%; <;. >$� 4��H�� 7B�� к
&���� H+IJ� $�� � .
� �;%� 

+%N�$OP�; : 	�	��� -J 6�	�+�� 6�S$�PQ к�%��� �./ш;.  

: ����� ��M/�� H�;U%��
�� :%;U��V
 www.sebexam.org %;	6�aM �� ��:29/01/2019 (	�
��� 

14.00 к9�к) $� ��:05/02/2019 (��V��� 23.59 к9�к e���) P�9�a� f�%��� �./ш;. 

6�g ������
  +%��%�� к����� �$� �h�� e Bi�� ��i; 0��	 <; 

�� +%�� ATD-! & ( 
૧ :હ<રના8ુ ં3િસ?ધ કરવાની તાર�ખ  ૨૨/૦૧/૨૦૧૯ 

૨ www.sebexam.orgવેબસાઇટપર ઓનલાઈન 

આવેદનપDો ભરવાનો  સમયગાળો  

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૪.૦૦ કલાક) થી 

૦૫/૦૨/૨૦૧૯ (રાDીના ૨૩.૫૯ કલાક) 

3 પર��ા માટ<ની ફ� પોNટ ઓફ�સ ખાતે ભરવાનો  

સમયગાળો 

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૦૬/૦૨/૨૦૧૯  

૪ સNંથાઓએ ઓનલાઈન ભરાયેલ આવેદન પDો બોડ�ને 

પહોચાડવાની છેPલી તાર�ખ  

૧૫/૦૨/૨૦૧૯ 

૫ બોડ� �ારા ઉમેદવારોના બેઠકનબંર ઈ-મેઈલથી 

સNંથાઓને મોકલવાની તાર�ખ  

૨૫/૦૨/૨૦૧૯ 

૬ Sતર�ક પર��ાની તાર�ખનો સમયગાળો ૨૫/૦૩/૨૦૧૯ થી ૧૨/૦૪/૨૦૧૯  

૭ સNંથાઓએ બોડ� ખાતે Sતર�ક Uણુ જમા 

કરાવવાનીછેPલી તાર�ખ  

૧૮/૦૪/૨૦૧૯ 

૮ હોલ ટ�ક�ટ ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવાનો સમય  ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ 
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� %�+&Aк �����P�� ����х
 ��i; #��J; �./ш;.  

��  �����?�� ���  шh $%��� ����х K BJ� $%��� ����х 

૧ એ.ટ�.ડ�. 3થમ વષ� નવો કોષ�  ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ ૦૩/૦૫/૨૦૧૯ 

૨ એ.ટ�.ડ�. 3થમ વષ� Vૂનો કોષ� ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ ૩૦/૦૪/૨૦૧૯ 

૩ એ.ટ�.ડ�. બીVુ વષ� નવો કોષ� ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ ૨૭/૦૪/૨૦૧૯ 

૪ એ.ટ�.ડ�. બીVુ વષ� Vૂનો કોષ�  ૨૨/૦૪/૨૦૧૯ ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ 
 

� �������� 	;6%��� ��V�� :: 
 

1. એ.ટ�.ડ�.3થમ/બી: વષ� માટ< ઉમેદવારની વષ� દરXયાનની વષ� દરXયાન કામના Yદવસોની ૧૮૦Yદવસની હાજર� 

હોવી ફરZયાત છે. 
 

2. [ ઉમેદવાર< ઉ\ચકલાની કોઈ પણ પર��ા પાસ કર<લ હોય અને કિમ]ર ઓફ N^ુલ તરફથી સીધો ATD ના બી: 

વષ�મા ં3વેશ મેળવેલ હોય તેમની યાદ� િનયામક_ી, કિમ]ર_ી શાળાઓની કચેર� પાસે મVુંર કરાવી રVુ કરવાની 

રહ<શે.તેમજ સNંથના આચાય�_ી સીધા 3વેશવાળા િવ-ાથ/ઓ પાસે ર:ના Yદવસમા ં શૈ� ણક કાય�ભાર `ણૂ� 

કરાવવાનો રહ<શે. અને તે aગેbુ ં3માણપD અDે રVુ કરવાbુ ંકરવાbુ ંરહ<શે. 
 

3. > H�;U%���� Q.M�.��. 45��6����� i�j� шk�lJк 6V��� m���к ��J 50% к/ �;$� %o� ��J �;p%;9 .
� 

�;%� H�;U%�� � �������� 	;6%� ��V �./ш;. 
 

4. િનયામક_ી, કિમ]ર_ી શાળાઓની કચેર�,ના તા. ૧૨/૧૦/૨૦૧૭ ના પD*માકં:૮૬/ચ/િવિશdટ 3વેશ/૨૦૧૭-

૧૮/૧૪ ના કચેર� આદ<શના 8eુા ન.ં ૩ 8જુબ િવ-ાથ/ઓનો  શૈ� ણક કાય�ભાર :હ<ર ર:ના Yદવસોમા ં ક< 

શાળાના સમય બાદ વધારાના કોચfગ gલાસ કર�ને `ણૂ� કરવાની જવાબદાર� સબિંધત કોલેજના આચાય�_ીની 

રહ<શે. 

 

� #q�V
?�� ��r ��: 

3]પDોbુ ંમા?યમ માD Uજુરાતી રહ<શે. 
 

� ������� :%;U��V
 f�%� s�;�� 4�F��� e Bi��P:: 

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

��.29/01/2019(	�
��� 14.00) થી��.05/02/2019(��V��� 23.59 к9�к e���) દરXયાન www.sebexam.org પર 

અરZપDક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર< અરZ કરવા માટ< નીચે 8જુબના Nટ<hસ અbસુરવાના રહ<શે. અરZપDક Confirm કયા� 

પછ� જ અરZ માiય ગણાશે. 

• સમj ફોમ� ajેZમા ંભરવાbુ ંરહ<શે. 

• સૌ 3થમ www.sebexam.org પર જlુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કરlુ.ં 

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

• Apply Now પર Click કરવાથી Application Formદ<ખાશે Application Formમા ં *ની િનશાનીવાળ� તમામ માYહતી 

ફરmજયાત ભરવાની રહ<શે. 
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• .%; Save �� Click  к�%�$� ����
  DataSave  $ш;. 4.t H�;U%���
 Application  NumberGenerate $ш;.        

> H�;U%��/ 6�i%��; ��х%��
 �./ш;. 

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photographપર  Click કરો. અહf તમારો Application  Number  Type કરો અને 

તમાર� BirthDate selectકરો. nયારબાદ Submit પર Click કરો. અહf Photo અને Signature upload  કરો. 

• Photo અને Signature upload  કરવા સૌ 3થમ તમારો Photo અને SignatureJPG format મા ં(15Kb)સાઇઝથી વધાર< 

નહf તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવે Choose File ના N*�નમાથંી [ ફાઇલમા ં

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

Button ની બાVુમા ંuploadButton પર Click કરો, હવે બાVુમા ંતમારો Photo દ<ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature પણ 

upload કરવાની રહ<શે. 

• હવે  Confirm Application  પર  Click કરો.અહf તમારો Application  Number Type કરો અને તમાર� Birthselectકરો. 

nયારબાદ Submit પર Click કરો. જો અYહ અરZમા ંpધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  ઉપર Click કર�ને 

pધુારો કર� લેવો. 4�R Confirm к��� �./9�� к
a �J #к���
 e����
 4�R��� к�� шк�ш;. ���E � 4�R Confirm 

$a ��� 	�U 4�R��� к
a�J -��
 e����
 к�� шк�ш;�.�. 

• જો અરZ pધુારવાની જqર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરlુ.ં Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની 

અરZનો બોડ�મા ંOnline Nવીકાર થશે તથા તે  બાદ જ અરZ માiય ગણાશે. 

• હવે Print Application/Challanપર Click કરlુ.ં અહf તમારો Confirmation NumberType કરો અને તમાર� Birth Date 

selectકરો. nયારબાદ Submit પર Click કરો. 

• અYહrથી તમાર� અરZપDકની તથા ફ�ના ચલણની િ3iટ કાઢ�  લેવી.  

• nયારબાદ ફ� ચલણની Nલીપ Uજુરાતની કોઇપણ કોXhtટુરાઇઝ ભારતીય પોNટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� રોકડમા ંજમા 

કરાવવાની રહ<શે. 

• કોલે[ ભરાયેલા તમામ આવેદનપDો આચાય�_ીના સYહ-િસvા કર�  જqર� આધારો/3માણપDો સાથે  

��- 15/02/2019 pધુીમા ં રા�ય પર��ા બોડ�મા ંજમા કરાવવાના રહ<શે. 

• 4�R u
�� i
к6�a K B%�к Online f�%�?�� �./ш;. ���, 4Mк,�G� ����х,-+� к/ 4G� к
a 	�	�; ��<p$� 	
�� 

*��� e����
 к�� :�%���� :%ш; �.� >�� х�6 �v� 9;%�.  

• અરZપDક ભરવામા ં કોઇપણ 3કારની 8wુક<લી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવેલ ફોન નબંર પર સપંક� 

કરવો. 
 

� H�;U%��
 ��M/ e Bi��P: 

       H�;U%�� �;��� :%;U��V
 ���� ����� 	
����� 6��� �
к9ш;�
 �; �U �J%���� :%ш;. 
 

� 6�S$�PQ к�%��� к���%�.� : 

• : -./������� -J 6�S$��� +��+�� 4�; 4��H��� %&w��� ����6 $�;9 +%N�$OP�; к�%��� �./ш; 

• ATD-1 મા ંવષ�:૨૦૧૬-૧૭થી અને ATD-2મા ંવષ� : ૨૦૧૭-૧૮થી નવો કોષ� અમલમા ંઆવેલ છે. [થી ATD-1 Vૂના 

કોષ� અને ATD-2Vૂના કોષ� ના Yરપીટસ� િવ-ાથ/ઓ માટ<Vૂના કોષ�મા ંપર��ા આપવાની આબીZ અને આખર� તક 

છે.[થી સNંથાઓએ આવા ઉમેદવારોને અyકૂ પણે :ણ કરવાની રહ<શે. 

• સNંથાના િનયિમત અને ર�પીટર િવ-ાથ/ઓના પર��ાના આવેદનપDો સમય મયા�દામા ંON LINE ભરાવીને જqર� 

ચકાસણી કર� સહ�-િસvા સાથે 3મા ણત કરવાની જવાબદાર�  [ તે સNંથાની રહ<શે. 
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• ઉમેદવાર</સNંથાએ ON LINE આવેદનપD ભરતી વખતે અટક,નામ,િપતાbુ ં નામ, જiમ તાર�ખ,:િત અને 

Yરપીટરના YકNસામા ં િવષય [વી િવગતો `રૂ� કાળZથી ભરવી.3થમ વષ�ના ંઆવેદનપD ભરતી વખતે બોડ�ની 

માક�શીટ 8જુબ અને બી: વષ�ના ંઆવેદનપD ભરતી વખતે 3થમ વષ�ની માક�શીટ 8જુબની િવગતો ભરવી. 

• પYર�ા ફ� ભરાયેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોના આવેદનપDો Nવીકારવાના નથી. 

• zટુતી હાજર� માટ< રા�ય પર��ા બોડ� જવાબદાર રહ<શે નહ�. પર��ાના aિતમ પેપર pધુીની હાજર� માiય 

ગણાશે. 

• સNંથાના આચાય�_ીએ પોતાની સNંથામા ંિનયિમત અ(યાસ કરતા િવ-ાથ/ઓની પર��ાના aિતમ Yદવસ pધુીમા ં

િનયત હાજર� `ણૂ� થતી હોય તેવા િવ-ાથ/ઓને જ પર��ામા ં3વેશ માટ<ની હોલ ટ�ક�ટ (3વેશપD) આપવાbુ ં

રહ<શે. 

• િનયામક_ી, કિમ]ર_ી શાળાઓની કચેર� પાસેથી એ{વુ થયેલ યાદ�મા ંયાદ� અbસુારના તમામ િવ-ાથ/ઓ પૈક� 

અ8કુ િવ-ાથ/ઓના *મને જ એ{વુ કર<લ હોય એટલે ક<, `રુ� યાદ�ને બદલે અ8કુ િવ-ાથ/ઓને એ{વુ કયા�ની 

ન|ધ સાથે યાદ� રVૂ કરતા હોય nયાર< બાક� રહ<લા એટલે ક< [ને એ{વુ ન કયા� હોય તેવા િવ-ાથ/ઓના આવેદન 

પDો સNંથા �ારા બોડ�ને રVૂ થશે તો આવા YકNસામા ંસNંથાના આચાય� �ારા બોડ�ને ગેરમાગ} દોર� અનઅિધ^ૃત 

િવ-ાથ/ઓને કોષ� કરાવી પર��ામા ંઉપ�Nથત કરાવવા બદલ ગેરર�િત ગણવામા ંઆવશે.  

• સNંથાએ સNંથા અને િવ-ાથ/ના રVૂ કરવાના જqર� આધારો/3માણપDોની તમામ િવગતોની ચકાસણી કર�ને 

યો�ય ર�તે ફાઇલfગ કર� તથા સNંથાઓએ તમામ આવેદનપDોની સોફટકોપી (સી.ડ�.) તથા હાડ�કોપી 

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

• સNંથા �ારા વષ� : ૨૦૧૮-૧૯ માટ< સલં�નતા Yરitઅુલ ફ� qિપયા ૨૦૦૦/-નો Yડમાiડ �ા�ટ આ કચેર�ના પD 

*માકં: રાપબો/એ.ટ�.ડ�.-ઉ\ચકલા/૨૦૧૯/૨૦૮-૨૧૮, તા:૧૮/૦૧/૨૦૧૯ થી આપેલ pચુના અbસુાર 

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

 

� :%;U��V
 �$� 4G� 6�L.F���� к��%%� 	�	�: 

  સNંથાએ નીચે દશા�વેલ િવગતે આધારો સાથે ફાઇલ તથા અiય સાYહnય રVૂ કરવાbુ ંરહ<શે.  
 

(A) u�x9 ��	�-! ��� 6��;9 ��х%��� :���
: 
 

(1) ��i;�� �0 B����� +%��
 f���; 6�S$��� 9;M��;� �� u
�%�y� 9;M�. 

*મ પર��ા ભાઈઓ બહ<નો ^ુલ 

1 ATD -1 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

2 ATD -1 નવો કોષ� Yરપીટરપર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

3 ATD -1 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

4 ATD-2 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

5 ATD-2 નવો કોષ� Yરિપટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

6 ATD -2 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા    

 ^ુલ પર��ાથ/ઓની સ�ંયા     
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(2) ��i; Uш��%;9 +%�� 0��	  к
&�%��49�-49� ��U� (6
zM к
�� �$� .��� к
�� ) 

આ યાદ� : *મ,પર��ાથ/bુ ંનામ (અટક-પોતાbુ ંનામ-િપતાbુ ંનામ),ભર<લ ફ� ,કiફમ}શન નબંર 

તથાર�માક�સ એમ પાચં કોલમમા ંપDક બનાવીને 8કુlુ.ં 

�v�: +%N�$OP�� ����� S�;9t� �
 – 12 ��� ��J�Vк/#��J�V 4?�6�� 9х%�.  

 

� к/{G|�}~� ���; #%;ш :��� s�;�� +����к��,ш�p�P�� кi;��, ���������� �V�� �к9. 

� ATD -1 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની યાદ� 

� ATD -1 નવો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની યાદ� 

� ATD -1 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની યાદ� 

� ATD -2 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની યાદ� 

� ATD -2 નવો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની યાદ� 

� ATD -2 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા 

તેમજઉપરોgત યાદ�ની ચેકકર<લી સો�ટ કોપી (C.D.)તથા હાડ� કોપી 8કુવી. C.D. ઉપર સNંથાbુ ં નામ અને કોડ 

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

(B) u�x9 ��	�-( ��� 6��;9 ��х%��� :���
: 

        પર��ાથ/ઓનાONLINE ભર<લઆવેદનપDો પર આચાય�_ીના સહ�-િસvા કર� ઉપરોgત િવગતે ફાઈલ ન-ં1 

મા ંજણા�યા અbસુાર(A)(1)મા ંદશા�વેલ સ�ંયા 8જુબ (A)(2) અbસુારની યાદ�વાર *મમા ંસેપર<ટર પાના સાથે 

આ આવેદનપDોને ફાઈલ કર� ફાઈલ પર નીચે દશા�વેલ ફોમ}ટમા ંપDક બનાવી પેNટ કરlુ.ં 
 

 

*મ િવગત માYહતી(ajેZમા ંઆપવી) 

૧ કોલેજbુ ંનામ   

 

PHONE NO. : 

૨ કોલેજbુ ંસરના8ુ ં  

 

AT& POST :                          VIA : 

TALUKA :                      DISTRICT : 

 

 
 

3 કોલેજના આચાય�_ીbુ ંનામ  

મોબાઈલ ન ં: 
 
 

૪ અવેદનપDોની સ�ંયા  ATD -1 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની સ�ંયા  

ATD -1 નવો કોષ� Yરપીટરપર��ાથ/ઓની સ�ંયા  

ATD -1 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા  

ATD -2 નવો કોષ� િનયિમત પર��ાથ/ઓની સ�ંયા  

ATD -2 નવો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓનીસ�ંયા  

ATD -2 Vૂનો કોષ� Yરપીટર પર��ાથ/ઓની સ�ંયા  

                         ^ુલ પર��ાથ/ઓની સ�ંયા  
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(C) u�x9 ��	�-3 ��� 6��;9 ��х%��� :���
: 

H��
�� ��U� 4?�6���� H�;U%��
�� ��i; 0��	�� 9��� ���� :���
�; u�x9 к�� ���� �� :�%�. 

• ધોરણ-10/12 નીબોડ�ની માક�શીટની નકલ.(3થમ વષ�ના િનયિમત પર��ાથ/ માટ<) 

• ATD-3થમ વષ�ના તમામ 3યnનોની ની માક�શીટની નકલ.(બી: વષ�ના િનયિમત પર��ાથ/ માટ<) 

• ATD-3થમ વષ�ના તમામ 3યnનોની ની માક�શીટની નકલ.(3થમ  વષ�ના ર�પીટર  પર��ાથ/ માટ<) 

• ATD-3થમઅન ેબી: વષ�ના તમામ 3યnનોની ની માક�શીટની નકલ.(બી: વષ�ના ર�પીટર  પર��ાથ/ માટ<) 

• ફ� ભયા�ની SEB ચલણ અન ેપોNટની Yરિસhટની નકલ. 

 

� ����� u� �� +%��: 

���� ����� 	
�� *��� ��� $�;9 �����$OU�� ����� u� �� +%�� : 0��	 �./ш;. 

�� �����?�� ��� :%;U��V 

u� 

�RS�/ш� 

u� 

����� 

u� 

��J�Vк 

u� 

#��J�V 

u� 

��xg;ш� 

u� 

}�9 ����� 

u� 

૧ એ.ટ�.ડ�.3થમવષ� 

નવો કોષ� ર<�tલુર 

25 200 250 25 - - 500 

૨ એ.ટ�.ડ�. બીVુ વષ� 

નવો કોષ� ર<�tલુર 

25 200 275 25 50 25 600 

૩ તમામ Yરિપટર 

િવ-ાથ/  

25 - 100 

(િવષય 

Yદઠ)  

25 - - - 

       પર��ા ફ� કોXhtટુરાઈઝ પોNટ ઓફ�સમા ંચલણ થી ભરવાની રહ<શે. 

�v�:- 

H��
�� +%��; Uш��%;9 u��� �
�J
 к��� ����� u��� 6�Uf���� к
x�J #к���� %o� u��� �к� 

к
x ��9��� 6�S$� 9x шкш; �.t. 

� u� f�%��� ���:   

પર��ાફ�ભરવામાટ<અરZ Confirm થયા બાદ ચલણ Nલીપની િ3iટ મેળવીને, આચલણ મારફત નZકની કોઈ 

પણ કોXhtટુરાઇઝ ભારતીય પોNટઑફ�સમા ંરોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ<શે. ચલણની Dણેય નકલ પર પોNટ ઓYફસ �ારા 

તાર�ખ અને િસvો લગાવી આપવામા ં આવશે. [માથી ૨ નકલ સNંથા/ઉમેદવારને પોNટ ઓYફસ �ારા પરત કરવામા ં

આવશે. આ ૨ નકલ માથંી ૧ નકલ સNંથા ખાતે રાખવાની રહ<શે અને SEB ના ચલણની નકલ ઉપર સNંથાએ પોતાની 

સNંથાના નામનો િસvો લગાવીને રા.પ.બો.ને ફાઈલ નબંર- ૩ મા ં pચુના 8જુબ આવેદનપDની નકલ સાથે બીડવાની 

રહ<શે. 

����� к/G|�� +%��: 

• અમદાવાદ શહ<ર માટ< અમદાવાદ શહ<રની કોઇ એક સNંથા  

• સાબરકાઠંા અને અરવPલી માટ< Yહrમતનગર ખાતેની કોઇ એક સNંથા 

• અમદાવાદ jાXય માટ< ધોળકા ખાતેની કોઇ એક સNંથા 

• નવસાર� માટ< અમલસાડ ખાતેની કોઇ એક સNંથા 

• મYહસાગર માટ< �ણુાવાડા ખાતેની કોઇ એક સNંથા 

• આણદં માટ< વPલભિવ-ાનગર ખાતેની કોઇ એક સNંથા  
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х�6 �
� :- 

 પર��ાbુ ંNથળ ( બPડfગ) mજPલા િશ�ણાિધકાર�_ી નv� કરશે. [મા ંએ.ટ�.ડ�. કોલેજનો એક પણ Nટાફ િનયામક 

ક< સહિનયામક તર�ક< ફરજ બ:વી શકશે નહ�. તેઓ માD pચુાq �યવNથાના સહભાગી બનશે. N�|ગqમ 

mજPલાિશ�ણાિધકાર�_ી કોલેજ િસવાયbુ ં  બPડfગ પસદં કર� શકશે, N�|ગqમ mજPલાિશ�ણાિધકાર�_ી પોતાના અથવા ક<i� 

સચંાલકના તાબા હ<ઠળ રાખવાનો રહ<શે. દરરોજ N�|ગqમ પરથી mજPલા િશ�ણાિધકાર�_ી અથવા ક<i� સચંાલક 3]પDોના 

સીલબધં પેક<ટ લઈ જશે.અને સા[ં તે જ N�|ગqમ ખાતે સીલ કરવાના રહ<શે. 
 

� ��6t� ��J:  

• ATD-!(New Course )��M/: 

(1) ઈiટરનલ પર��ાના 250 Uણુ છે. 

(૨) દર<ક િવષયમા ંપાસ થવાbુ ંધોરણ 50% Uણુbુ ંરહ<શે. 

(૩) Sતર�ક 8Pુયાકંનમા ં

(૩.૧) વષ� દરિમયાન કર<લ એસાઇનમેiટ  કાય�મા ંUણુ- 140 રહ<શે. 

              (૩.૨) 3ો[gટ ર�પોટ�  વક�ના Uણુ- 60 રહ<શે. 

 (૩.૩)3ાયો ગક પાઠના Uણુ- 50 રહ<શે. 

(૪) દર<ક િવષયમા ં કોલેજ ક�ાએ લેવાતી SતYરક અને લે ખત/3ાયો ગક બા� પર��ામા ં પાસ થવાbુ ં        

ધોરણ 50% રહ<શે. 
 

• ATD-2 (New Course ) ��M/: 

(1) ઈiટરનલ પર��ાના 630 Uણુ રહ<શે. 

(૨) દર<ક િવષયમા ંપાસ થવાbુ ંધોરણ 50% Uણુbુ ંરહ<શે. 

(૩) SતYરક 8Pૂયાકંનમા ં: 

(૩.૧) વષ� દરXયાન કર<લ એસાઇનમેiટ કાય�ના Uણુ 240 રહ<શે. 

(૩.૨) 3ો[gટ ર�પોટ�  કાય�ના Uણુ 340 રહ<શે. 

(૩.૩) 3ાયો ગક પાઠના Uણુ 50 રહ<શે. 

(૪) દર<ક િવષયમા ં કોલેજ ક�ાએ લેવાતી SતYરક અને લે ખત/3ાયો ગક બા� પર��ામા ં પાસ  થવાbુ ં    

ધોરણ 50% રહ<શે. 

• ATD (Old Course ) ��M/: 

o ઈiટરનલ પર��ાના 200 Uણુ છે. 

(૧) વાિષ6કપાઠના Uણુ 50 છે. 

(૨) વષ� દરXયાન આવલે પાઠના Uણુ 50 છે. 

(૩) વષ� દરXયાન કર<લ કામકાજના Uણુ 100છે. 

 

• }~����J�� �
�%�a:  

o માD લ ેખત વાિષ6ક પર��ામા ં૫૦% કરતા ંવધારાના ટકા દ�ઠ એક Uણુ પરં� ુવ�મુા ંવ� ુ0૫ (પાચં) ^ૃપા Uણુ 

તર�ક< મળ� શકશ ેઅને આ ^ૃપાUણુનો લાભ વ�મુા ંવ� ુબ ેજ િવષયમા ંમળ� શકશ.ે 
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ATD– !(New Course )Exam-2019 Schedule 

 

+%&� 

к
� 
+%&� 

������
 }�9 

6��(к9�к���) 
����х %�� 6�� ��J 

01 કલર કોXtિુનક<શન (થીયર�) ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ ૧૧ થી ૧ 40 

02 કલાનો ઇિતહાસ (થીયર�) ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ ૨ થી ૪ 50 

03 ફડંામ�ટલ ઓફ કોXhtટુર (થીયર�) ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ ૧૧ થી ૧ 40 

04 ફોટોjાફ� (થીયર�) ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ ૨ થી ૪ 40 

05 બે ઝક Yડઝાઇન ૫ ૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ ૧૧ થી ૨ અને ૩ થી ૫ 100 

06 ફોમ� ઓફ િવઝ�અુલ લ��વેઝ ૫ ૨૫/૦૪/૧૯ Uqુ ૧૧ થી ૨ અને ૩ થી ૫ 100 

07 કલર કોXtિુનક<શન ૫ ૨૬/૦૪/૧૯ �*ુ ૧૧ થી ૨ અને ૩ થી ૫ 60 

08 �ી ડ� Yડઝાઇન ૫ ૨૭/૦૪/૧૯ શની ૧૧ થી ૨ અને ૩ થી ૫ 100 

09 આટ�એiડ *ા�ટ ૫ ૨૯/૦૪/૧૯ સોમ ૧૧ થી ૨ અને ૩ થી ૫ 100 

10 ફોટૉjાફ� 
૫ ૩૦/૦૪/૧૯ મગંળ 

૧૧ થી ૨ 60 
૦૧/૦૫/૧૯ �ધુ 

11 ફડંામ�ટલ ઓફ કોXhtટુર 
૫ ૦૨/૦૫/૧૯ Uqુ 

૧૧ થી ૨ 60 
૦૩/૦૫/૧૯ �*ુ 

ન|ધ:િવષય કોડ-5 થી 11 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર��ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 

 

 

ATD-II(New Course)Exam-2019 Schedule 
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01 
એ�tકુ<શનલ સાઇકોલૉZ 

(થીયર�) 
૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ 11 થી1 50 

02 YહN�� ઓફ આટ� (થીયર�) ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ ૨ થી ૪ 50 

03 ���લશ (થીયર�) ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ 11 થી1 50 

04 Yડઝાઇન (3ે�gટકલ) ૫ ૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ 11 થી 2 અને 3  થી 5 80 

05 

Nટ�લ લાઇફ 

(ર�આ લ�Nટક એiડ Y*એYટવ) 

(3ે�gટકલ) 

૫ ૨૫/૦૪/૧૯ Uqુ 11 થી 2 અને 3  થી 5 80 

06 ટ<�ટાઇલ Yડઝાઇન (3ે�gટકલ) ૫ ૨૬/૦૪/૧૯ �*ુ 11 થી 2 અને 3  થી 5 80 

07 આટ� એiડ *ા�ટસ (3ે�gટકલ) ૫ ૨૭/૦૪/૧૯ શિન 11 થી 2 અને 3  થી 5 80 

ન|ધ:િવષય કોડ-4 થી 7 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર��ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 
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ATD-I (Old Course) Exam -2019 Schedule 
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01 િશ�ણ શા� ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ 11 થી 1 50 

02 
કલાનો ઈિતહાસ,રંગશા�, 

ર<ખાbુ ંમહnવ 
૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ 2 થી 4 50 

03 Uજુરાતી િવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ 11 થી 1 50 

04 ajેZ િવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ 2 થી 4 50 

05 પયા�વરણિવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ 11 થી 1 50 

06 N8િૃત  ચD (પે�iસલ) ૨ ૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ 2 થી 4 50 

07 કલર પેપર ૫ ૨૫/૦૪/૧૯ Uqુ  

11 થી ૨ 

અને 

૩ થી  5 

50 

08 નેચર �ો�ગ ૫ ૨૬/૦૪/૧૯ �*ુ 

11 થી ૨ 

અને 

૩ થી  5 

50 

09 
મેન મેઈડ ઓ�[gટ 

 
૫ ૨૭/૦૪/૧૯ શિન 

11 થી ૨ 

અને 

૩ થી  5 

50 

10 2-D Yડઝાઈન ૫ ૨૯/૦૪/૧૯ સોમ 

11 થી ૨ 

અને 

૩ થી  5 

50 

11 3-D Yડઝાઈન ૫ ૩૦/૦૪/૧૯ મગંળ 

11 થી ૨ 

અને 

૩ થી  5 

50 

ન|ધ:િવષય કોડ-7 થી 11 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર��ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે. 
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ATD-II(Old Course) Exam-2019 Schedule 
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1 િશ�ણ શા�  ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ 11 થી 1 50 

2 કલાનો ઈિતહાસ,રંગશા�, ર<ખાbુ ંમહnવ   ૨ ૨૨/૦૪/૧૯ સોમ 2 થી 4 50 

3 Uજુરાતી િવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ 11 થી 1 50 

4 ajેZ િવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૩/૦૪/૧૯ મગંળ 2 થી 4 50 

5 ગ ણત િવષયવN� ુઅને પ?ધિત ૨ ૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ 11 થી 1 50 

6 N8િૃત  ચD 

(પે�iસલ,રંગ, છાયા3કાશ) 

૨ 
૨૪/૦૪/૧૯ �ધુ 

2 થી 4 50 

7 ડ�ઝાઈન એiડ કલર પેપર - ૧  ૫ ૨૫/૦૪/૧૯ Uqુ  11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

8 ડ�ઝાઈન એiડ કલર પેપર – ૨ ૫ ૨૬/૦૪/૧૯ �*ુ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

9 Nટ�લ લાઈફ પેપર – ૧ ૫ ૨૭/૦૪/૧૯ શિન 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

10 Nટ�લ લાઈફ પેપર – ૨ ૫ ૨૯/૦૪/૧૯ સોમ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

11 પેપર કટfગ  ૫ ૩૦/૦૪/૧૯ મગંળ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

12 N*�ન િ3iટfગ ૫ ૦૧/૦૫/૧૯ �ધુ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

13 કાડ�બોડ� મોડલfગ  ૫ ૦૨/૦૫/૧૯ Uqુ  11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

14 ટ<�ટાઈલ ડ�ઝાઈન  ૫ ૦૩/૦૫/૧૯ �*ુ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

15 �કુ બાઈiડfગ ૫ ૦૪/૦૫/૧૯ શિન 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

16 અ�ર લેખન(સાઈનબોડ� સહ�ત ) ૫ ૦૬/૦૫/૧૯ સોમ 11 થી 2 અને  3  થી 5 50 

ન|ધ:િવષય કોડ-7 થી 16 મા ંદશા�વેલ િવષયોની પર��ામા ં(૨ થી ૩ િવરામ) રહ<શે.  

              

              

      (��.Q. �j�) 

S$p: ��������       4r�� 

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

         �������� 

• �к9  -J 4$� �%���: 

   માન. િનયામક_ી, શાળાઓનીકચેર�,ગાધંીનગર 

  િનયામક_ી, Zસીઇઆરટ� સેકટર -૧૨, ગાધંીનગર 

• �к9 �h�� к���%�.� �$� -./������
 4�9 к�%� 6�h : 

   (!) આચાય�_ી, gલા સNંથાઓ (તમામ) 

                         (2)mજPલા િશ�ણાિધકાર�_ી,સબંિધત  

                         (�)Yહસાબી અિધકાર�_ી, સદર કચેર�  


