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એ.ટી.ડી. અને ફાઈન આર્ટ્ સ અભ્યાસક્રમ(એપ્લાઈડ, પેઈન્ટીંગ અને શિલ્પ)માાં પ્રવેિ
અંગે ની જાહેરાત વર્્ ર0૧૮-૧૯્
એચ.એસ.સી.(ધોરણ૧૨) પછીના એ.ટી.ડી. અને એસ.એસ.સી.(ધોરણ૧૦) પછીના ફાઈન આર્ટ્ સના
અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ માટે રાજયની નીચે્જણાવેલ્બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ સાંસ્થાઓમાાં્સાંસ્થાની્સામે્
દશા્વેલ્ અભયાસક્રમમાાં્ પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો પાસેથી નનયત નમ ૂનામાાં ્્્્્્્્્
ઓનલાઈન્અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે .
ક્ર્મ્

કોલેજન ાં નામ

એ.ટી.ડી
.

૧

શેઠ સી.એન .કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ્ સ, આંિાવાડી, અમદાવાદ

૨

ઇપ્કોવાલા–સાંતરામ્કોલેજ્ઓફ્ફાઇન્આટ્ સ, વલ્લભ્નવદ્યાનગર,

૩

શ્રી િી.એ.મહેતા કલા મહાનવધાલય, અમલસાડ, તા.ગણદે વી,

૪

શ્રીમતી આર.વી .શાહ કોલેજ ઓફ ફાઈન આટ્ સ, ધોળકા,

૫

શકકતકૃ પા આટ્ ટીચસ્ ટ્રે નનિંગ કોલેજ, કહિંમતનગર, જજ.સાિરકાાંઠા

એ.ટી.ડી.

૬

આદશ્ આટ્ ટીચસ્ ટ્રે નનિંગ કોલેજ, િાયડ, જજ.અરવલ્લી્

એ.ટી.ડી.

૭

પાંચમહાલ આટ્ ટીચસ્ ટ્રે નનિંગ કોલેજ, લણાવાડા, જજ.મહીસાગર્

એ.ટી.ડી.

૮

સવોદય આટ્ ટીચસ્ ટ્રે નનિંગ કોલેજ, સાલાવાડા, જજ.મહીસાગર.્

એ.ટી.ડી.

૯

રાષટટ્રરીય કલા મહાનવધાલય, િાલાનસનોર, જજ.મહીસાગર.્
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 એ.ટી.ડી. - બે વર્્નો અભ્યાસક્રમ્(ધોરણ૧૨ પછી)
લાયકાત - ઉચ્ચતર માઘ્યનમક શાળાાંત પરીક્ષા ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) પાસ એ.ટી.ડી.પ્રવેશ્્્્્્

૨૦૧૮-૧૯ના વર્્ માટે્ ઓનલાઈન અરજીપત્રક વેિ સાઈટ www.atdgujarat.org પર ્્્્્્્્્્્
તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી્તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૮ સધી ભરી શકાશે.
 ફાઈન આર્ટ્ સ્- પાાંચ વર્્નો અભ્યાસક્રમ્(ધોરણ૧૦ પછી)
લાયકાત-માઘ્યનમક શાળાાંત પરીક્ષા પાસ ધોરણ-૧૦્ (એસ.એસ.સી.)્ પાસ ફાઈન આર્ટ્ સના
અભ્યાસક્રમના્ ૨૦૧૮-૧૯્ ના્ શૈક્ષબણક્ વર્્્ માટે ઓનલાઈન અરજીપત્રક વેિસાઈટ

www.fineartsgujarat.org પર્તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી્તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૮ સધી ભરી્શકાશે.્
(૧)્ એ.ટી.ડી./ફાઈન આર્ટ્ સના અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ માટે ધોરણ–૧૨/ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષા ્્્્્્્્્્
બચત્રકામના્નવર્ય સાથે પાસ કરે લ હોય અથવા રાજય પરીક્ષા િોડ્ ની માઘ્યનમક બચત્રકામ કક્ષાની
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(ઈન્ટરમીડીએટ) પરીક્ષા પાસ કરે લ નવધાથીઓને અગ્રતા આપવામાાં આવશે. ધોરણ-૧૨/ધોરણ-૧૦્
માાં બચત્ર નવર્ય ન્હોય તેવા્નવધાથીઓ્પણ્અરજી કરી શકશે.
(૨)્અનામત વગ્ના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા્દામાાં નનયમોનસાર છુટછાટ આપવામાાં આવશે.
(૩) સામાજજક્અને્ શૈક્ષબણક્રીતે્ પછાત્વગ્ના ઉમેદવારોએ જો્નોન-ક્રીમીલેયર સટી.્ત્રણ્વર્્્
માટે ્મેળવેલ્હોય્તો્તા.૧/૪/૨૦૧૬્પછીન ાં નોન-ક્રીમીલેયર સટી.્રજૂ્કરવાન ાં રહેશે.્અનયથા્
એક્વર્્ન ાં્મેળવેલ્હોય્તો્્તા.૧/૪/૨૦૧૮્પછીન ાં નોન-ક્રીમીલેયર સટી.્રજૂ્કરવાન ાં રહેશે.
(૪)્પ્રવેશ અરજીપત્રક ભરતાાં્પહેલાાં્ઉમેદવારે ્વેિસાઈટ પર મ ૂકવામાાં આવેલ માકહતી પસ્સ્તકાની
નવગતો અને નનયમોનો્કાળજીપ ૂવ્ક અભ્યાસ કરવો.
(૫) ઓનલાઈન અરજીપત્રકની નવગતો કોલમ મજિ ક્રમશઃ્ભરી અને Submit કરતાાં્પહેલાાં્Print

Preview પર જોઈ લેવી અને જો કોઈ નવગતમાાં ભ ૂલ જણાય્તો Edit કમાન્ડનો ઉપયોગ કરી જરૂરી
સધારા કરી અરજીપત્રકની હાડ્ કોપી કાઢવી્(ભરે લ ફોમ્ને નપ્રન્ટ કરવ.)
(૭) સ્્વીકાર કેન્દ્રોની યાદી વેિ સાઈટ ઉપર મ ૂકવામાાં આવેલ છે .
(૮)

એ.ટી.ડી.્

માટે્

www.atdgujarat.org

અને

ફાઈન

આર્ટ્ સ

માટે ્

www.fineartsgujarat.org ઉપર વધ્નવગતો્જોઈ લેવી.
(૯) અરજીપત્રકની હાડ્ કોપીમાાં તાજેતરનો પાસપોટ્ સાઈઝનો ફોટો ફેવીકોલથી ચોંટાડી અરજીપત્રક
રાજયના નકકી કરે લ સ્્વીકાર કેનદ્રો્પર ઉમેદવારે જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે ચકાસણી કરાવી,
સ્્વપ્રમાબણત નકલો જોડીને એ.ટી.ડી.્માટે રૂ.્૫૦/- (અંકે રૂનપયા પચાસ પરા) અને ફાઈન આર્ટ્ સ માટે
અભ્યાસક્રમ દીઠ રૂ.્૨૫/-્(અંકે રૂનપયા પચીસ્પરા) ભરી સ્્વીકાર કેન્દ્રો મારફતે અરજીપત્રક Final

Submit કરવાન ાં રહેશે્અને પહોંચ મેળવી લેવી.્પ્રવેશ સમયે પહોંચ અચ ૂક લાવવી.
(૧૦) અરજીપત્રકની હાડ્ કોપી્ નકકી કરે લ સ્્વીકાર કેન્દ્રો પર્ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી્
તા.૨૬/૦૬/૨૦૧૮ સધી રૂિરૂમાાં્ (જાહેર રજાના કદવસ નસવાય) સવારે ૧૧-૦૦્ કલાક્ થી ૧૭-૦૦્
કલાક સધી સ્્વીકારવામાાં આવશે.
(૧૧)્ટપાલ, કરીયર મારફતે અરજીફોમ્ સ્્વીકારવામાાં આવશે નકહ્અને રદ થયેલ ગણાશે. ઉમેદવારે
પોતાન ાં પ્રવેશ ફોમ્ કચેરી દ્વારા્નકકી કરાયેલા સ્્વીકાર કેન્દ્ર પર જાતે જમા કરાવવાન ાં્ રહેશે.
(૧૨) કોલ લેટર On Line મેળવી લેવો.
ુ ાકાત માટે ન ાંુ સ્થળ, તારીખ અને સમય માટે તેમજ
ખાસ નોધઃ- મેરીટ યાદી, કોલ લેટર, રૂબરૂ મલ
વધારાની્માહહતી માટે ઉમેદવારોએ વખતોવખત વેબ સાઈટ જોતા રહેવ.ાંુ
(આર. જે.્વલવી)
સાંયકત નશક્ષણ નનયામક,
કનમશ્નર્શાળાઓની કચેરી
ગ.રા., ગાાંધીનગર.s

