રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ,ગ.ુ રા.,સેકટર-૨૧,ગાાંધીનગર
“પ્રાથમિક/િાધ્યમિક ચિત્રકાિ કક્ષા પરીક્ષા - ૨૦૧૭”
“ELEMENTARY INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM-2017 ”
જાહેરનામ:ાંુ -ક્રિાાંક:રાપબો/ચિત્રકાિ પરીક્ષા/૨૦૧૭/ 4909-5000

તારીખ:૦૨/૦૮/૨૦૧૭

ગુજરાત સરકારશ્રીનાાં શિક્ષણ શિભાગ,ગાાંધીનગરનાાં તા.૧૭/૫/૧૯૯૩ના ઠરાિ ક્રમાાંક:ચિકપ/
૧૦૯૨/૨૨૬૫/ગ-૧,અન્િયે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ કિેરી દ્વારા લેિાનાર ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા-૨૦૧૭નો કાયડક્રમ
નીિે મુજબ જાહેર કરિામાાં આિે છે .
આ પરીક્ષા િાટેના આવેદનપત્રો

www.sebexam.org

વેબસાઇટ પરતા:૧૮/૦૮/૨૦૧૭ થી

તા:૧૫/૦૯/૨૦૧૭ દરમિયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.

 પરીક્ષાનો કાયડક્રિ :
ક્રિ

મવગત

તારીખ

૧

જાહેરનામુ પ્રશસદ્ધ થયા તારીખ

૦૨/૦૮/૨૦૧૭

૨

www.sebexam.orgિેબસાઇટ પર પરીક્ષા માટેન ુ ાં આિેદનપત્ર

૩

ઓનલાઇન ૧૮/૦૮/૨૦૧૭

ભરિાનો સમયગાળો

૧૫/૦૯/૨૦૧૭

પરીક્ષા માટેની ફી ભરિાનો સમયગાળો

૧૮/૦૮/૨૦૧૭
૧૮/૦૯/૨૦૧૭

૪

િાળા

દ્વારા

ભરાયેલ

આિેદનપત્રો

તાલુકા

પ્રાથશમક

શિક્ષણાશધકારીશ્રી/ ૨૨/૦૯/૨૦૧૭

િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીમાાં જમા કરાિિાની અંશતમ તારીખ
૫

તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી/ િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીએ આિેલ ૦૭/૧૦/૨૦૧૭
આિેદન પત્રોની િકાસણી કરી

રા.પ.બોર્ડ દ્વારા આપિામાાં આિેલ લોગઇન

પર ઓનલાઇન એપ્રુિ કરી DPEO કિેરીમાાં આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી તેમજ
અપ્રુિલ યાદી જમા કરાિિાની અંશતમ તારીખ
૬

DPEO કિેરીએ તાલુકા કક્ષાથી આિેલ આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી

તેમજ ૧૩/૧૦/૨૦૧૭

અપ્રુિલ યાદી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડમાાં જમા કરાિિાની અંશતમ તારીખ
૭

પરીક્ષા તારીખ

પ્રાથશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા

૧૭/૧૧/૨૦૧૭

માધ્યશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા

૧૮/૧૧/૨૦૧૭
૧૯/૧૧/૨૦૧૭
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થી
થી

 ઉિેદવારની લાયકાત :

પ્રાથશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા:-

ધોરણ-૫ થી ૮ માાં અભ્યાસ કરતા શિદ્યાથીઓ



માધ્યશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા:- માટે ધો-૮ પાસ અથિા પ્રાથશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા પાસ કરે લ
હોિી જોઈએ.

 પરીક્ષા ફી :

પ્રાથશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષાની ફી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂશપયા પિાસ પુરા)



માધ્યશમક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષાનીફી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂશપયા પિાસ પુરા)



સશિિસિાર્જ અલગથી ચ ૂકિિાનો રહેિે. કોઇપણ સાંજોગોમા ભરે લ ફી પરત કરિામા આિિે નહહ.

ફી સ્વીકાર કેરઃ

ફી સ્િીકાર કેન્ર તરીકે ગુજરાતની કપ્યુટરાઈઝ પોસ્ટ ઓફીસોમાાં આિેદનપત્ર ભયાડ બાદ ફીના
િલણની શપ્રન્ટ કાઢી ફી ભરી િકાિે. ત્રણ ભાગમાાં શપ્રન્ટ થયેલ િલણ પૈકી બે ભાગ પોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા
પરત આપિામાાં આિિે.પોસ્ટ ઑફીસ દ્વારા ફી ભરનારને પોસ્ટ ઑફીસ દ્વારા આપિામાાં આિતી
રીસી્ટ સાથે જે તે કન્રમેિન નાંબરથી જ ફી ભરાયેલ છે કે નહહ તેની િકાસણી કરી લેિાની રહેિે.



ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટિે દ્વારા ATM CARD /NET BANKING થી પણ પરીક્ષા ફી ભરી િકિે. ઓનલાઇન
ફી જમા કરાિિા માટે Print Application/Challan” ઉપર ક્લીક કરવુ ાં અને શિગતો ભરિી. ત્યાર બાદ
Online Paymentઉપર ક્લીક કરવુ.ાં ત્યારબાદ આપેલ શિકલ્પોમાાં Net Banking of fee” અથિા Other
Payment Mode”ના શિકલ્પોમાાંથી યોગ્ય શિકલ્પ પસાંદ કરિો અને આગળની શિગતો ભરિી. ફી જમા
થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવ ુ ાં screen પર લખાયેલ ુાં આિિે. અને e-receipt
મળિે જેની શપ્રન્ટ કાઢી લેિી. જો પ્રહક્રયામાાં કોઇ ખામી હિે તો screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી
તેમ જોિા મળિે.



ઓનલાઇન ફી ભરનારે જો તેના બેંક ખાતામાાંથી ફી ની રકમ કપાયા બાદ ફી ની e-receipt જનરે ટ ન
થઇ હોય તો તાત્કાચલક રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડનો ઇ-મેલથી સાંપકડ કરિાનો રહેિે.

 પ્રાથમિક ચિત્રકાિ કક્ષા પરીક્ષા નવેમ્બર-૨૦૧૭ કાયડક્રિ
ક્રિ

તારીખ

વાર

સિય

મવષય

પેપર -૧

૧૭/૧૧/૨૦૧૭

શુક્રિાર

૧૦.૩૦થી ૧.૦૦

નેિર

પેપર -૨

૧૭/૧૧/૨૦૧૭

શુક્રિાર

૧.૩૦થી ૪.૦૦

ભાતચિત્ર

પેપર -૩

૧૭/૧૧/૨૦૧૭

શુક્રિાર

૪.૩૦ થી ૫.૩૦

ચિત્ર સાંયોજન

 િાધ્યમિક ચિત્રકાિ કક્ષા પરીક્ષા નવેમ્બર-૨૦૧૭ કાયડક્રિ
ક્રિ

તારીખ

વાર

સિય

મવષય

પેપર -૧

૧૮/૧૧/૨૦૧૭

િશનિાર

૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦

માનિસર્જર્જત પદાથડ

પેપર -૨

૧૮/૧૧/૨૦૧૭

િશનિાર

૨.૩૦ થી ૫.૩૦

ભાતચિત્ર

પેપર -૩

૧૯/૧૧/૨૦૧૭

રશિિાર

૧૦.૩૦ થી ૧.૩૦

ચિત્ર સાંયોજન

પેપર -૪

૧૯/૧૧/૨૦૧૭

રશિિાર

૨.૩૦થી ૪.૩૦

અક્ષરલેખન
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 પરીક્ષા કેર:


જે િાળામાાંથી પ્રાથશમક અને માધ્યશમક ચિત્રકામ બાંન્ને પરીક્ષાના મળીને કુલ ૧૦૦ કરતા િધુ શિદ્યાથીઓ
નોંધાયેલા હિે તે િાળાને પરીક્ષા માટેન ુ ાં અલગ કેન્ર ફાળિિામાાં આિિે.



જે િાળામાાંથી પ્રાથશમક અને માધ્યશમક ચિત્રકામ બાંન્ને પરીક્ષાના મળીને કુલ ૧૦૦ કરતા ઓછા શિદ્યાથીઓ
નોંધાયેલા હિે, તેિી િાળાઓના શિદ્યાથીઓને નજીકની િાળામાાં પરીક્ષા કેન્ર ફાળિિામાાં આિિે.

 ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત :આ જાહેરાતના સાંદભમ
ડ ાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા ઓનલાઇન જ અરજી સ્િીકારિામાાં આિિે. ઉમેદિાર
તા:૧૮/૦૮/૨૦૧૭

(બપોરના

૧૫.૦૦)

થી

તા:૧૫/૦૯/૨૦૧૭

(રાત્રે

૨૩.૫૯

કલાક

ુ ી)
સધ

દરપયાન

www.sebexam.org પર અરજીપત્રક ભરી િકાિે. ઉમેદિારે અરજી કરિા માટે નીિે મુજબના સ્ટે્સ
અનુસરિાના રહેિે. અરજીપત્રક Confirm કયાડ પછી જ અરજી માન્ય ગણાિે.


સમગ્ર ફોમડ અંગ્રેજીમાાં ભરિાનુ ાં રહેિે.



સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવુ.ાં



‘Apply online ‘ ઉપરClick કરવુ.ાં



“ELEMENTARY DRAWING GRADE EXAM – 2017” અથિા “INTERMEDIATE DRAWING GRADE EXAM – 2017” સામે

Apply Now પર Click કરવુ.ાં


Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દે ખાિે.



અહહિં સૌપ્રથમ િાળાની શિગત ભરિાની રહેિે. આ માટે િાળાના ર્ાયસ કોર્ નાખિાનો રહેિે. ર્ાયસ
કોર્ના આધારે િાળાની શિગતો આપોઆપ Application માાં આિી જિે.



ત્યારબાદ િાળામાાં આ પરીક્ષા આપિા માગતા શિદ્યાથીની વ્યક્ક્તગત માહહતી ભરિાની રહેિે.



અહહિં એક સાથે િાળાના િધુમાાં િધુ ૧૫ શિદ્યાથીઓની માહહતી ભરી િકાિે.



હિે Save પર Click કરિાથી તમારો

Data Save થિે. અહીં Application Number Generate થિે. જે

સાિિીને રાખિાનો રહેિે.


હિે પેજના ઉપરના ભાગમાાં Upload photo-Signature પર Click કરો. અહીં તમારો Application Number
Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. અહીં Photo અને Signature
upload કરિાના છે .



Photo અને Signature upload કરિા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG format માાં (10 Kb)
સાઇઝથી િધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોિા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હિે Choose File
ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં JPG format માાં તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. અને
Open Button ને Click કરો. હિે Browse Button ની બાજુમાાં upload Button પર Click કરો, હિે બાજુમાાં
તમારો Photo દે ખાિે. હિે આજ રીતે Signature પણ upload કરિાની રહેિે.



હિે Confirm Application પર Click કરો.અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth
Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. જો અહહ અરજીમાાં સુધારો કરિાનો જણાય તો Edit
Application ઉપર Click કરીને સુધારો કરી લેિો. અરજી Confirm કયાડ પહેલાાં કોઇ પણ પ્રકારનો સુધારો
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અરજીમાાં કરી િકાિે. પરાં ત ુ અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાાં કોઇપણ જાતનો સુધારો કરી
િકાિેનહી.


ાં
જો અરજી સુધારિાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરવુ.Confirm
પર Click કરિાથી અરજીનો
Online સ્િીકાર થિે તથા તે બાદ જ માન્ય ગણાિે.



હિે Print Application & Fee Challan પર Click કરવુ.ાં અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને
તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.



અહહિંથી તમારી અરજીપત્રકની તથા ફી િલણની શપ્રન્ટ કાઢી લેિી.



ત્યારબાદ ફી િલણની સ્લીપ ગુજરાતની કોઇપણ કોપ્યુટરાઇઝ ભારતીય પોસ્ટ ઑફીસની િાખામાાં ફી
રોકર્માાં અથિા ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટિે દ્વારા ATM CARD/NET BANKING થી પરીક્ષા ફી ભરી િકિે.

 શાળાએ કરવાની કાયડવાહી:


શિદ્યાથીઓને પરીક્ષા માટેના આિેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરી આપિાની સાંપ ૂણડ જિાબદારી જે તે િાળાની
રહેિે.



િાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આિેદનપત્રોની શપ્રન્ટ ઉપર આિાયડશ્રીના સહહ-શસક્કા કરી રાજ્ય
પરીક્ષા બોર્ડના િલણની કોપી સાથે તા:૨૨/૦૯/૨૦૧૭ સુધીમાાં તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી/
િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીમાાં જમા કરાિિાના રહેિે.

 તાલકુ ાપ્રાથમિક મશક્ષણામધકારી/શાસનામધકારીની કિેરીએ કરવાની કાયડવાહી:


તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી/ િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીએ આિેલ આિેદનપત્રોની િકાસણી કરી
રા.પ.બોર્ડ દ્વારા આપિામાાં આિેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એપ્રુિ કરી તા:૦૭/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાાં DPEO
કિેરીમાાં આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી તેમજ એપ્રુિલ યાદી જમા કરાિિાની રહેિે.

 જિલ્લા પ્રાથમિક મશક્ષણામધકારી કિેરીએ કરવાની કાયડવાહી:


ર્જજલ્લા પ્રાથશમક

શિક્ષણાશધકારીશ્રીની કિેરીએ તમામ આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી તથા એપ્રુિલ યાદી

તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાિિાના રહેિે.

 િરૂરી આધારો / પ્રિાણપત્રો :


ઓનલાઇન ભરે લ આિેદનપત્રોની શપ્રન્ટ કાઢી તેની સાથે ફી ભયાડન ુ ાં િલણ (માત્ર SEB કોપી) સાથે
જોર્િાનુ ાં રહેિે.

 િાગડદશડક સ ૂિનાઓ ::


ર્જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રીઓએ/ર્જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રીઓએ/િાસનાશધકારીશ્રીઓએ પોતાના
તાબા હેઠળની તમામ સરકારી પ્રાથશમક તથા માધ્યશમક િાળાઓ, ગ્રાન્ટેર્ િાળાઓ, ખાનગી િાળાઓમાાં આ
જાહેરનામાની નકલ તા:૧૮/૦૮/૨૦૧૭ સુધીમાાં ફરજીયાતપણે મોકલી આપિાની રહેિે.



કોઇપણ િાળામાાંથી જાહેરનામુ ાં ના મળ્યાની કે શિલાંબથી મળ્યાની ફરીયાદ આિિે તો તેની સાંપ ૂણડ
જિાબદારી સાંબશાં ધત ર્જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી/ર્જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી/િાસનાશધકારીશ્રીની
કિેરીની રહેિે.
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શિદ્યાથીઓને પરીક્ષા માટેના આિેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરી આપિાની સાંપ ૂણડ જિાબદારી જે તે િાળાની
રહેિે.



િાળાએ ભરાયેલા તમામઓનલાઇન આિેદનપત્રોની શપ્રન્ટ ઉપર આિાયડશ્રીના સહહ-શસક્કા કરી રાજ્ય
પરીક્ષા બોર્ડના િલણની કોપી સાથે તા:૨૨/૦૯/૨૦૧૭ સુધીમાાં તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી/
િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીમાાંજમા કરાિિાના રહેિે.



માધ્યશમક તથા ઉચ્િ પ્રાથશમક િાળાઓ દ્વારા ભરાયેલ આિેદનપત્રો સાંબશધત તાલુકા પ્રાથશમક
શિક્ષણાશધકારીશ્રી/િાસનાશધકારીશ્રીની કિેરીમાાં જમા કરાિિાના રહેિે.



તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારી/ િાસનાશધકારીની કિેરીએ આિેલ આિેદનપત્રોની િકાસણી કરી
રા.પ.બોર્ડદ્વારા આપિામાાં આિેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એપ્રુિ કરી તા:૦૭/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાાં DPEO
કિેરીમાાં આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી તેમજ એપ્રુિલ યાદી જમા કરાિિાના રહેિે.



ર્જજલ્લા પ્રાથશમક

શિક્ષણાશધકારીની કિેરીએ તમામ આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી તથા એપ્રુિલ યાદી

તા:૧૩/૧૦/૨૦૧૭ સુધીમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર ખાતે જમા કરાિિાના રહેિે.

 અગત્યની સ ૂિનાઓ ::


મવદ્યાથી અથવા શાળા દ્વારા તેિના આવેદનપત્રો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ િાાં સીધા િોકલવાિાાં આવશે તો તે
રદ ગણવાિાાં આવશે.



અરજી ફોિડ િોકસાઇ પ ૂવડક ઓનલાઇન ભરવાન ાંુ રહેશે. નાિ, અટક,િિ તારીખ,જામત કે અય કોઇ બાબતે
ુ ારો કરી આપવાિાાં આવશે નહી જેની ખાસ નોંધ લેવી.
પાછળથી બોર્ડ દ્વારા સધ



અરજીપત્રક ભરવાિાાં કોઇપણ પ્રકારની મશ્ુ કેલી િણાય તો વેબસાઇટ પર આપવાિાાં આવેલ ફોન નાંબર
પર સાંપકડ કરવો.



જિલ્લા કક્ષાએથી પ્રકામશત થતાાં શૈક્ષચણક િેગેચિન/વતડિાનપત્રોિાાં પણ જાહેરનામ ાંુ પ્રમસદ્ધ થયા
ુ ાાં વધ ુ મવદ્યાથીઓ પરીક્ષાિાાં ઉપસ્સ્થત થાય તેવા પ્રયત્નો કરવાના રહેશે.
પ્રેસનોટ આપી વધિ

સ્થળ:- ગાાંધીનગર

(પી.એ.િલ)ુ

તા:૦૨/૦૮/૨૦૧૭

અધ્યક્ષ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
ગાાંધીનગર

 નકલ રવાના અિલાથે


ર્જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીશ્રી, (તમામ)
ર્જજલ્લાની તમામ માધ્યશમક તથા ઉચ્િ માધ્યશમક િાળાઓને જાણ કરિા સારૂ.



ર્જજલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રી, (તમામ)
ર્જજલ્લાના તમામ તાલુકા પ્રાથશમક શિક્ષણાશધકારીશ્રીઓ તેમજ તમામ પ્રાથશમક િાળાઓને જાણ કરિા સારૂ.



િાસનાશધકારીશ્રી, તમામ
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અંગે ની

આપના તાબા હેઠળની તમામ િાળાઓને જાણ કરિા સારૂ.



પ્રમુખશ્રી, કલા શિક્ષક સાંઘ, ગુજરાત રાજ્ય



જનરલ મેનેજરશ્રી, ઇન્ર્ેક્ષ-બી, ઉદ્યોગ ભિન, ગાાંધીનગર



િીફ પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાિાદ



મેનેજરશ્રી,બીલર્ેસ્ક,અમદાિાદ

 નકલ સમવનય રવાના જાણ સારૂ.


માન.શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનાઅંગત સચિિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન.રાજય કક્ષાના શિક્ષણમાંત્રીશ્રીના અંગત સચિિશ્રી - શિક્ષણમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન.અગ્રસચિિશ્રી, શિક્ષણ શિભાગ,નિા સચિિાલય,ગાાંધીનગર.



માન. નાયબ સચિિશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ, નિા સચિિાલય, ગાાંધીનગર.



માન. શનયામકશ્રી, પ્રાથશમક શિક્ષણ,ગુજરાત રાજય,ગાાંધીનગર.



માન. શનયામકશ્રી,ગુજરાત િૈક્ષચણક સાંિોધન અને તાલીમ પહરષદ,ગુજરાત રાજય,ગાાંધીનગર.



સચિિશ્રી, સિડ શિક્ષા અચભયાનની કિેરી, ગાાંધીનગર.



પ્રાિાયડશ્રી, ર્જજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભિન,તમામ.
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