State Examination Board, Gandhinagar
User Manual for Entrance Exam for Model School/KGBV Form Fill-up
મોડેલ કૂ લ / કે

બીવી એડિમશન માટે

વેશ પરી ા ની ફોમ ભરવા માટે ની માગદિશકા

1) www.sebexam.org, To apply for Drawing Examination, kindly click on
Apply online from the home page.
મોડેલ કૂ લ / કે બીવી એડિમશન માટે ની વેશ પરી ા માટે અર
પેજ પરથી કૃ પા કરીને “Apply Online” પર િ લક કરો

કરવા માટે , હોમ

2) On Apply online page, kindly go through “How to Apply” manual to
understand the procedure of applying for the Admission Test.
Click on “Apply” Button to proceed.
You may also read the Notification for the Admission examination.

Apply Online પેજ પર, વેશ પરી ા માટે અર કરવાની
કરીને “How to Apply” માગદિશકા પર િ લક કરો.

િ યાને સમજવા માટે કૃ પા

ફોમ ભરવા માટે "Apply" પર િ લક કરો
વેશ પરી ા નું

હેરનામું વાંચવા માટે "Notification" પર િ લક કરો
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3) Enter your U-Dise number and click on submit button to apply.
િવ ાથ ના ડાયસ નંબરમાં ૧૮(અઢાર) અંકનો આધાર ડાયસ નંબર નાખવો અને અર
કરવા સબિમટ બટન પર િ લક કરો
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4) After submit, a pre-filled form will be shown, kindly confirm your
personal details and School details. If in case of change in School, enter
new School DISE code, click on “Change School” button, your school
details will be updated for this examination. Enter mobile number of
Parents and Principal/Teacher mobile no.
After that kindly select your School Preference from 1 to 10. Candidates
have to mandatorily select atleast 5 schools for preference.
Kindly click on “Submit & Confirm” to submit and confirm your form.
“Submit” કયા પછી, એક ભરેલું ફોમ બતાવવામાં આવશે, કૃ પા કરીને તમારી યિ ગત
િવગતો અને શાળાની િવગતોની પુિ કરો. જો શાળામાં પિરવતન આવે તેવા િક સામાં,
નવો “School DISE Code” દાખલ કરો, “Change School” બટન પર િ લક કરો, અને
તમારી તમારી શાળા િવગતો અપડેટ થઇ જશે. માતા-િપતાનો મોબાઇલ નંબર અને આચાય
/ િશ કનો મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો.

તે પછી કૃ પા કરીને 1 થી 10 સુધી તમારી શાળા પસંદગી પસંદ કરો. ઉમેદવારોએ પસંદગી
માટે ઓછામાં ઓછી 5 શાળાઓ ફરિજયાતપણે પસંદ કરવાની રહેશ.ે

કૃ પા કરીને “Submit & Confirm” કરો અને તમારા ફોમ સબિમટ કરવા માટે
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5) After Submit kindly note your Confirmation number which will be
used for further process.
સબિમટ કયા પછી કૃ પા કરીને તમારી Confirmation નંબર ની નોંધ લેશો જેનો
ઉપયોગ આગળની િ યા માટે થશે.

6) After Confirming form, click on “Print Application/Challan”, enter
confirmation number and date of birth to proceed. You may select to
print your confirmed application. You can access your application in
future upto the admission process is completed.
ફોમ Confirm કયા પછી, “Print Application/ Challan” પર િ લક કરો, આગળ વધવા
માટે Confirmation નંબર અને જ મ તારીખ દાખલ કરો. તમે તમારી Confirm કરેલ
એિ લકે શન Download/Save માટે પસંદ કરી શકો છો. વેશની િ યા પૂણ થાય યાં સુધી
તમે તમારી એિ લકે શનને Access કરી શકો છો.
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