ક્રભાાંક:યાફ/ચિત્રકાભ યીક્ષા/૨૦૧૫-૧૬/૪૨૭૨-૪૩૫૩
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ,ગુ.યા.,
વેકટય-૨૧,ગાાંધીનગય
gseb21@gmail.com
તાયીખ:-૩૧/૦૮/૨૦૧૫

જાશે ય નામુ:ાં પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ઓક્ટફય – ૨૦૧૫
ગુજયાત વયકાયશ્રીનાાં મળક્ષણ મલબાગ,ગાાંધીનગયનાાં તા.૧૭/૫/૧૯૯૩ના ઠયાલ ક્રભાાંક: ઉક/ ૧૦૯૨/૨૨૬૫
/ગ-૧,અન્લમે અત્રેની કિેયી દ્વાયા દ્વાયા રેલાનાય ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા-૨૦૧૫ન કામડક્રભ નીિે મુજફ જાશેય કયલાભાાં
આલે છે.


જાશેયનામુ પ્રમવધ્ધ થમા તાયીખ :- ૩૧/૦૮/૨૦૧૫,વભલાય



પ્રાથામભક ચિત્રકાભકક્ષા યીક્ષા તાયીખ :- ૧૦/૧૨/૨૦૧૫,ગુરૂલાય



ભાધ્મમભક ચિત્રકાભકક્ષા યીક્ષા તાયીખ :- ૧૧/૧૨/૨૦૧૫,શુક્રલાય અને ૧૨/૧૨/૨૦૧૫,ળમનલાય

:: યીક્ષાને રગતી સ િ
ુ નાઓ ::
૧.

યીક્ષા અંગે ની સ્ટે ળનયી ભે  લલા ફાફત:A. કે ન્રએ ફનાલલાની મલદ્યાથીના નાભની માદી ‘રયમળષ્ટ-૧’ભાાં દળાડલર
ે છે. તે જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીએ
તાના જજલ્રા પ્રાથમભક જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીને અને જરૂયી કે ન્ર એ ફનાલલાની મલદ્યાથીના નાભની
માદી તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૫ સુધ ીભાાં શિાડલાના યશેળ.ે
B. જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રી/જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીશ્રીએ તાના જજલ્રાના ચિત્રકાભ યીક્ષાનાાં તભાભ
કે ન્રને કે ન્ર એ ફનાલલાની મલદ્યાથીના નાભની માદી શિાડલાની તાયીખ :- ૧૧/૦૯/૨૦૧૫
C. જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રી/જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીશ્રી દ્વાયા તાના જજલ્રાના તભાભ કે ન્રના ળાાઓએ
ફનાલલાની મલદ્યાથીનાનાભની માદી, જરૂયી પી િરણ વાથે કે ન્ર ાવેથી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૫ સુધીભાાં ભેલી
રેલાનાાં યશેળ.ે
D. જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રી/જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીશ્રીઓએ તેભના જજલ્રાનાાં ચિત્રકાભ યીક્ષાના બયેરાાં
મલદ્યાથીના નાભની માદી ‘રયમળષ્ટ-૧’ પ્રાથમભક અને ભાધ્મમભકનાાં અરગ અરગ રીસ્ટભાાં તૈમાય કયીને
(કે ન્રલાઈઝ)યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગાાંધીનગયને ભડાભાાં ભડા તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ સુધીભાાં શિતાાં કયલાનાાં
યશેળ.ે
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૨.

આલે દ નત્ર (ળાાએ ફનાલલાની મલદ્યાથીના નાભની માદી પભડ )બયલા ફાફત.

ક્રભ

મલગત

તાયીખ

૧

જાશેયનામુ ાં પ્રમવધ્ધ તાયીખ

૩૧/૦૮/૨૦૧૫

૨

તભાભ ળાાઓએ નજીકના યીક્ષા કે ન્રને આલાની મલદ્યાથીના નાભની માદી (એક્વર

૧૧/૦૯/૨૦૧૫

પયભેટભાાં)આલાની તાયીખ
૩

જે તે જજલ્રાના યીક્ષા કે ન્રએ ફનાલેરી મલદ્યાથીના નાભની માદી(એક્વર પયભેટભાાં) તથા

૩૦/૦૯/૨૦૧૫

િરણ જજલ્રામળક્ષણામધકાયીને યજુ કયલાની છેલ્રી તાયીખ
૪

તભાભ જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીઓને ભે ર નાભની માદી (એક્વર પયભેટભાાં) પીના િરણ

૦૮/૧૦/૨૦૧૫

વાથે મલદ્યાથીના નાભની અંગ્રેજીભાાં માદીની વફ્ટ કી અને શાડડકી વાથે વી.ડી. ફનાલીને
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ન ે શોંિાડલાની તાયીખ
૫

તભાભ જજલ્રામળક્ષણામધકાયીશ્રીઓએ તાના જજલ્રાના વ ાંફમધત કે ન્રના ૦૧ ત્રક તથા ફેઠક

૦૧/૧૨/૨૦૧૫

ન ાંફયની માદી યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ખાતેથી ભેલી રેલાની તાયીખ
૬

તભાભ જજલ્રામળક્ષણામધકાયીશ્રીઓએ તેભના જજલ્રાના વ ાંફમધત કે ન્રના પ્રશ્નત્ર યાજ્મ યીક્ષા

૦૯/૧૨/૨૦૧૫

ફડડ ખાતેથી ભેલી રેલાની તાયીખ
૭

પ્રાથમભક ચિત્રકાભ યીક્ષાની તાયીખ

૧૦/૧૨/૨૦૧૫

૮

ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ યીક્ષાની તાયીખ

૧૧/૧૨/૨૦૧૫
અને
૧૨/૧૨/૨૦૧૫

પ્રાથમભક ચિત્રકાભ યીક્ષા ભાટે ધયણ-૫ થી ૮ સુધીન અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓ જ્માયે ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ
કક્ષા યીક્ષા ભાટે ધ-૮ ાવ અથલા પ્રાથમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા વાય કયે ર શલી જઈએ.પ્રાથમભક તેભજ ભાધ્મમભક
મલબાગભાાં ફેવલા ભાાંગતા મલદ્યાથીઓની કે ન્રએ ફનાલલાની મલદ્યાથીના નાભની માદી પભડ તા૩૦/૦૯/૨૦૧૫ સુધી
મુખ્ મ તથા ેટા કે ન્રની ળાાઓએ સ્લીકાયલાનાાં યશેળ.ે

૩.

મુખ્મ

કેન્ર

ળાાઓ

તેભના

તથા

ેટા

ળાાઓના

ફાંને

મલબાગનાાં

મલદ્યાથીના

નાભની

માદી તથા પીન ુાં િરણ સ્લીકાયલાની છે લ્રી તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૫ છે .
૪.

યીક્ષા પી ફાફત:પ્રાથમભક ચિત્રકાભ યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂમમા િાવ ુયા)

{ રૂ.૪૦(યા..ફને ભકરલાની યકભ)+ રૂ.૧૦(કેન્રએ લશીલટી ખિડ ેટે

યાખલાની થતી યકભ)}

ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-(અંકે રૂમમા િાવ ુયા)

{ રૂ.૪૦(યા..ફને ભકરલાની યકભ)+ રૂ.૧૦(કેન્રએ લશીલટી ખિડ ેટે

યાખલાની થતી યકભ)}

(૧) મુખ્ મ કે ન્રએ ફાંન ે મલબાગની વભગ્ર યીક્ષાપી ભાટે ના એિ.ડી.એપ.વી.ફેન્કના િરણથી બયલાની યશેળ.ે
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િરણ મવલામ અન્મ યીતે બયે રી પી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી. જે ફાફતની તભાભ મુખ્મ કે ન્રએ નોંધ
રેલી.
(૨) મુખ્ મ કે ન્રએ ફાંન ે મલબાગની વભગ્ર યીક્ષા પીનુ ાં નાાંણાન એકજ િરણ અને મલદ્યાથીના નાભની માદીનાાં
પ્રાથમભક/ભાધ્મમભકનાાં અરગ કલય વાથે જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીની કિેયીએ ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ
૩૦/૦૯/૨૦૧૫ છે,ત્માયફાદ બયામેર પીના િરણ કે માદી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. મલદ્યાથીના નાભની
માદી વાથે મલદ્યાથીના નાભની અં ગ્રેજીભાાં માદીની વફ્ટકી(M.S.Exalભાાં) અને શાડડ કી વાથે વી.ડી.
ફનાલીને યાજ્મ યીક્ષા ફડડન ે આલાની યશેળ.ે
૫.

યીક્ષા વ િ
ાં ારન ફાફત.


જજલ્રા કક્ષાએ વભગ્ર યીક્ષાનુ ાં વ ાંિારન જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીએ કયલાનુ ાં કયલાનુ ાં યશેળ.ે ઉત્તયલશીઓ
તથા ડ્રઈંગ ેય અને જરૂયી વારશત્મ તથા ફેઠક ન ાંફય માદીનુ ાં મલતયણ ભાટે જરૂયી વ્મલસ્થા જજલ્રા
મળક્ષણામધકાયીશ્રીએ ગઠલલાની યશેળ.ે

૬.



ડ્રઈંગ ેય(કાટીઝ) તથા ફે ઠક ન ફ
ાં ય માદી અત્રેથી ુયી ાડલાભાાં આલળે.



ભ ાંજુ ય થમેરા કે ન્રના વ ાંિારક આિામડશ્રી યશેળ.ે

ફે ઠક ન ફ
ાં ય જાણ કયલા ફાફત.
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગાાંધીનગય દ્વાયા યીક્ષાથીઓના તેભના તેભના ફેઠક ન ાંફયની માદી યીક્ષા ળરૂ
થતા અઠલાડીમા અગાઉ અત્રેથી વ ાંફમધત જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીને આલાભાાં આલળે. મલદ્યાથીઓને
પાલલાભાાં આલેર ફેઠક ન ાંફય ઉત્તયલશી ઉય બ્રક સુયલાઈઝયે તે જ રખલાના યશેળ,ે અને પાલેર
ફેઠક ન ાંફય યથી યીક્ષા આે તેની ખાવ કાજી યાખલાની યશેળ.ે કઈ ણ વ ાંજગભાાં અત્રેથી પાલેર ફેઠક
ન ાંફય ફદરલ નશી. જે મલદ્યાથીન ફેઠક ન ાંફય શમ તેજ મલદ્યાથી યીક્ષા આી ળકે છે.તેની જગ્માએ જ તે
ગેયેશાજય યશે તણ અન્મ મલદ્યાથીઓને યીક્ષાભાાં ફેવાડલ નશી. આ મનમભનુ ાં ઉલ્રાંઘન કયનાય વાભે
ખાતાકીમ કામડલાશી થળે.
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ મલદ્યાથીના ફેઠક ન ાંફયની માદી જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીને ઈ ભેઈરથી આળે.
શર ટીકીટ (યીક્ષા રયવીપ્ટ) અત્રે ુયી ાડલાભાાં આલળે નશી. જે તે ળાાના આિામડશ્રીએ ફેઠક ન ાંફયની
માદી યથી યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ની લેફવાઈટ www.gujarat-education.gov.in/seb/

અને www.sebexam.org

ઉય આેર નમુના મુજફ શરટીકીટ વશી મવક્કા કયી આલાની યશેળ.ે
૭.

ભશેનતાણા ફાફત.
ભશેનતાણા ત્રક વાભેર છે .
પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-ભાાંથી રૂ.૧૦/-(૨૦% રેખે)લશીલટી ખિડ ેટે કે ન્ર ખાતે જભાાં
યાખી ફાકી મલદ્યાથી દીઠ રૂ.૪૦/- રેખે યીક્ષા પી અત્રેની કિેયીભાાં જભાાં કયાલલાની યશેળ.ે વાભેર ત્રકભાાં કે ન્ર
તથા જજલ્રામળક્ષણામધકાયીશ્રી દ્વાયા પી ન મલગતલાય રશવાફ માદી વાથે યજુ કયલાન યશેળ.ે
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૮.

યીક્ષક તયીકેની અયજી ફાફત.
પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા વપ્ટે મ્ફય-૨૦૧૫ના યીક્ષક ભાટે ની મનમત નમ ૂનાભાાં અયજી કયલાની
છેલ્રી તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૫ છે. દયે ક ચિત્ર મળક્ષકે તેભની જરૂયી રામકાતના પ્રભાણત્રની ઝેયક્વ નકર અત્રેથી
ભકરેર પભડ વાથે બયીને મલદ્યાથીઓના માદી વાથે અચુક ભકરલાની યશેળ.ે દયે ક મુખ્મ કે ન્રની ળાાના કે ન્ર
વ ાંિારકે તેની ેટા ળાાને યીક્ષા અંગેની મલગતલાય જાણ કયલાની યશેળ.ે

પ્રાથમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ડીવેમ્ફય-૨૦૧૫ કામડક્રભ
ક્રભ

તાયીખ

લાય

વભમ

મલમ

ે ય -૧

૧૦-૧૨-૨૦૧૫

ગુ રૂ લાય

૧૦.૩૦થી ૧.૦૦

નેિ ય

ે ય -૨

૧૦-૧૨-૨૦૧૫

ગુ રૂ લાય

૧.૩૦થી ૪.૦૦

બાતચિત્ર

ે ય -૩

૧૦-૧૨-૨૦૧૫

ગુ રૂ લાય

૪.૩૦ થી ૫.૩૦

ચિત્રવ મ
ાં જન

ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા ડીવેમ્ફય-૨૦૧૫ કામડક્રભ
ક્રભ

તાયીખ

લાય

વભમ

મલમ

ે ય -૧

૧૧-૧૨-૨૦૧૫

શુક્ર લાય

૧૦.૩૦થી ૧.૩૦

ભાનલવજિત દાથડ

ે ય -૨

૧૧-૧૨-૨૦૧૫

શુક્ર લાય

૨.૩૦થી ૫.૩૦

બાતચિત્ર

ે ય -૩

૧૨-૧૨-૨૦૧૫

ળમનલાય

૧૦.૩૦થી ૧.૩૦

ચિત્રવ મ
ાં જન

ે ય -૪

૧૨-૧૨-૨૦૧૫

ળમનલાય

૨.૩૦થી ૪.૩૦

અક્ષયરે ખ ન

:સ િ
ુ ના:
અત્રેની કિેયીના જાશેયનાભાાં ક્રભાાંક:યાફ/ચિત્રકાભ યીક્ષા/૨૦૧૪-૧૫/૨૭૫૬-૩૨૧૦ તા.૦૮૦૭-૨૦૧૩ભાાં ક્રભન ાં -૭ભાાં ભશેનતાણાફાફતભાાં પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષાની પી રૂ.૫૦/-ભાથી
રૂ.૧૦/-(૨૦% રેખે) લશીલટી ખિડટ
ે ે કે ન્ર ખાતે જભાાં યાખી ફાકી મલદ્યાથી દીઠ રૂ.૪૦/- રેખે યીક્ષા પી અત્રેની
કિે યીભાાં જભાાં કયાલલાની યશેળ ે.
જેભાાં કે ન્ર ના કે ન્રવ ાંિારકશ્રી તથા યીક્ષાભાાં મનભણુકાં કયર તભાભ સ્ટાપના ભશેનતાણા ઉયાાંત
યીક્ષાભાાં થનાય તભાભ કન્ટીજન્વી ખિડ કે ન્ર ાવે જભા થમેર પીભાાં થી (મલદ્યાથી દીઠ રૂ.૧૦/-) કયલાન
યશેળ.ે યીક્ષા ુણડ થમેથી કિેયીભાાં મલગતલાય રશવાફ યજુ કયલાન યશેળ.ે આ ભમાડદ ા કયતા લધુ ખિડ ભાન્મતા
ાત્રયશેળ ે નશી જેની કે ન્રવ ાંિારકશ્રીએ ખાવ નધ રે લ ી.
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:મલગતલાય પી રશવાફ ત્રક:

કે ન્ રન ુાં નાભ:વયનામુ:ક્રભ

મલદ્યાથીની વ ખ્
ાં મા
કુ ર

પ્રાથમભક

પ્રાથમભક

ચિત્રકા

ચિત્રકાભ મલદ્યાથીની

ભ

યીક્ષા

વ ખ્
ાં મા

3

4

કુ ર પીની યકભ

મલદ્યાથી દીઠ

કરભ ૪ x ૫૦

રૂ.૧૦રે ખે

ફડડ ખાતે

, ફેં ક નુ ાં નાભ,

કે ન્રખાતે

જભા કયલાની

વયનામુ ાં

યાખલાની યકભ

યકભ
કરભ ૪ x ૪૦

યીક્ષા

1

2

યાજ્મ યીક્ષા ડી.ડી.ન ાં.,તાયીખ યીભાક્વડ

5

6

7

8

9

આિામડના વશી
મવક્ક

વશી/અધ્મક્ષ
પ્રમત,


યાજ્મ યીક્ષા ફડડ

કે ન્ર વ ાંિારકશ્રી (તભાભ)

ગાાંધ ીનગય

પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક ચિત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા તભાભ કે ન્ર


જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રી(તભાભ)
આના તાફાની ભાધ્મમભક ળાાઓને જાણ કયલી તથા સ્થાનીક અખફાયભાાં મલના મુલ્મે આ અંગેની પ્રેવનટ
પ્રમવધ્ધ કયલા વારૂ.



જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીશ્રી(તભાભ),
આના જજલ્રાભાાં આલેર ફી.આય.વી.તથા વી.આય.વી. કે ન્ર તથા પ્રાથમભક ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.



ળાવનાઅમધકાયીશ્રી,
મ્યુમનમવર

સ્કુર

ફડડ ,અભદાલાદ,લડદયા,યાજકટ,સુયત તયપથી આના

તાફાની

પ્રાથમભક/ભાધ્મમભક

ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.
 નકર વમલનમ યલાના:
 અગ્ર વચિલશ્રી,મળક્ષણ મલબાગ,બ્રક ન ાં.૫/૭,ગાાંધીનગય.
 કમભશ્નયશ્રી,ભ,બ,મ.અને ળાાઓની કિેયી ,બ્રક ન ાં ૯/૧,ડૉ.જીલયાજ ભશેતા બલન,ગાાંધીનગય.
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રયમળસ્ટ -૧
યાજ્મ યીક્ષ ા ફ ડડ , ગ ાાંધ ીનગ ય ચિ ત્રકર ા ગ્રે ડ પ્રાથમભક/ ભાધ્ મમભક યીક્ષ ા

– ૨૦૧૫

કે ન્ રનુાં નાભ :-__________________ કેન્ર નાંફય :-_________તાલકુ  :-_____જજલ્ર :-_________________
ળા ાનુાં નાભ :- ________________________________________________________________________
ક્ર ભ

મ લ દ્યાથીન ુાં નાભ

૧

(અટક ) (મલદ્યાથીન ુાં નાભ) (લારીન ુાં નાભ)

જ ન્ભ તાયીખ

૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૪
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦

નધ :

અંગ્રે જી કે  ીટ્ર અક્ષયભાાં માદી ફનાલલી.



નાભ અંગ્રે જી આલ્પાફે ટ પ્રભાણે ગઠલલા.



એક ે જ ય ૧ થી ૩૦ નાભ જ રખલા.



એભ. એવ.એક્વરભાાં વફ્ટકી ફનાલલી.



વફ્ટકી ધી ન્યુ યભનભાાં ફનાલલી.
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 ય ીક્ષાથીની વશી

ય ીભ ાકડ

