
 યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ,ગજુયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય 
  “નેળનર ભીન્સ કભ ભેયીટ સ્કૉરયળી મોજના”  

                                                     “National means cum merit Scholarship Scheme”    
 

જાહયેનામ ું :: ક્રભાુંક:યાફો/NMMS/૨૦૧૪/૪૪૯૩-૪૫૪૨                               તા: ૨૧/૮/૨૦૧૪ 

 

        યાજ્મભાાં નફી આથીક સ્થથતત ધયાલતાાં તેજથલી તલદ્યાથીઓને ભાધ્મતભક તથા ઉચ્ચતય 
ભાધ્મતભક ળાાભાાં ડ્રો આઉટ દય ઘટે તથા આ તલદ્યાથીઓ ધોયણ-૧૨ સધુી અભ્માવ ણૂડ કયી ળકે તે 
શતેથુી ધોયણ-૮ ભાાં અભ્માવ કયતા તલદ્યાથીઓ ભાટે  નેળનર ભીન્વ કભ ભેયીટ થકોરયળી ( N.M.M.S) 
નાભની મોજના વને ૨૦૦૮-૦૯ થી N.C.E.R.T,NEW DILHI તયપથી અભરભાાં મકુલાભાાં આલેર છે. યાજ્મ 
યીક્ષા ફોડડ ,ગાાંધીનગય દ્વાયા  તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૪, યવલલાય ના યોજ તળષ્મવતૃિ ભાટે રાબાથી તલદ્યાથીઓની 
વાંદગી કયલા ભાટે યીક્ષા મોજલાભાાં આલળે.  

આ યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રો   www.sebexam.org   લેફસાઇટ ય  તા:૧/૯/૨૦૧૪ 
થી તા: ૨૫/૯/૨૦૧૪ દયવભમાન ઓનરાઇન બયલાના યહળેે. 

  
 વળષ્મવવૃિ ની યકભ તથા ચકૂલણીના વનમભો : 

 યીક્ષા ફાદ ભેયીટભાાં આલતા તલદ્યાથીઓને ભાતવક રૂ ।.૫૦૦/- રેખે લાતિક રૂ।.૬૦૦૦/- તળષ્મવતૃત 
ચકુલાળે. 

 તળષ્મવતૃિની યકભ ચાય લડ સધુી ભલાાત્ર થળે.  
 તળષ્મવતૃિની યકભની ચકૂલણી બાયત વયકાયના ભાનલ વાંવાધન અને તલકાવ ભાંત્રારમ    

(એભ.એચ.આય.ડી),ન્ય ુદદલ્શી દ્વાયા થળે. 
 

 યીક્ષાનો કામયક્રભ : 
ક્રભ વલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીખ  ૨૧/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ www.sebexam.org લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં આલેદનત્ર  
ઓનરાઇન બયલાનો વભમગાો  

૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

3 યીક્ષા ભાટેની પી ોથટ ઓપીવ ખાતે બયલાનો  વભમગાો  ૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

૪ ળાા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્રો તાલકુા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી/ 
ળાવનાતધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંતતભ તાયીખ  

૨૯/૯/૨૦૧૪ 

૫
  

તાલકુા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી/ળાવનાતધકાયીની કચેયી દ્વ્રાયા 
આલેદનત્રો DPEO કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંતતભ તાયીખ  

૧/૧૦/૨૦૧૪  

૬
  

DPEO કચેયી દ્વાયા ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રો યા..ફોડડભાાં 
જભા કયાલલાની અંતતભ તાયીખ  

૪/૧૦/૨૦૧૪ 

૭ યીક્ષા તાયીખ ૦૨/૧૧/૨૦૧૪ 

નોંધ:: અંધ ઉભેદલાયોને યીક્ષાભાું વનમભ અન સાય લધાયાનો સભમ ભલાાત્ર થળે .  
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 ઉભેદલાયની રામકાત : 
 જે તલદ્યાથી ચાલ ુળૈક્ષણણક લડભાાં ધોયણ-૮ભાાં વયકાયી પ્રાથતભક ળાાઓ, ગ્રાન્ટેડ ળાાઓ, ખાનગી 

ળાાઓ અથલા રોકર ફોડી થકુરભાાં અભ્માવ કયતા શોમ તેલા ઉભેદલાયો  N.M.M.S ની યીક્ષા 
આી ળકળ.ે 

 જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયે ધોયણ-૭ ભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૫% ગણુ કે વભકક્ષ ગ્રેડ ભેલેર શોલો 
જોઇએ.  અનસુણૂચત જાતત (SC) અને અનસુણૂચત જનજાતત (ST) ના ઉભેદલાયે ધોયણ -૭  ભાાં 
ઓછાભાાં ઓછા 50% ગણુ કે વભકક્ષ ગ્રેડ ભેલેર શોલો જોઇએ. 

 તભાભ કેટેગયીના ઉભેદલાયના લારીની લાતિક આલક..રૂ!  ૧,૫૦,૦૦૦ /- થી લધ ુના શોમ તેલા જ 
ઉભેદલાય આ યીક્ષા આી ળકળે.  

 આલક ભમાયદા : 
એન.વી.ઇ.આય.ટી. નલી દદલ્શીTની એન.એભ.એભ.એવ.ની યીક્ષા ભાટે નક્કી થમા મજુફ 

ઉભેદલાયના લારીની લાતિક આલક ૧ ,૫0,000/-થી લધાયે ના શોલી જોઇએ.તલદ્યાથીના 
આલેદનત્ર વાથે લારીની લાતિક આલકના દાખરાની પ્રભાણીત નકર અલશ્મ જોડલાની યશળેે. 
 

 યીક્ષાન ું ભાધ્મીભ : 
યીક્ષાનુાં ભાધ્્ભ  અંગ્રેજી તેભજ ગજુયાતી યશળેે અને પ્રશ્નો ફહ ુતલકલ્  યશળેે. 

 યીક્ષા પી : 
૧. જનયર કેટેગયીના તલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષા પી રૂા.૭૦/- યશળેે. ઉયાાંત  રૂ!૧૨/- વતલિવચાર્જ ેટે        
   અરગથી ચકૂલલાના યશળેે.   
૨.એવ.વી. તથા એવ.ટી. કેટેગયીના તલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષા પી રૂા.૫૦/- યશળેે. ઉયાાંત રૂ!૧૨/-  
  વતલિવચાર્જ ેટે અરગથી ચકૂલલાના યશળેે.   

 

 પ્રશ્નત્રનો ઢાુંચો અને ગ ણ : 
કસોટી નો પ્રકાય પ્રશ્નો ગ ણ સભમ 
(૧)MAT ફૌધ્ધ્ધક મોગ્મતા કવોટી ૯૦ ૯૦ ૯૦ 
(૨)SAT ળૌણક્ષક મોગ્મતા કવોટી  ૯૦ ૯૦ ૯૦ 
 

 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 
 આ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી થલીકાયલાભાાં આલળ.ે ઉભદેલાય તા.૧/૯ /૨૦૧૪ 

(ફોયના ૧૪.૦૦) થી તા.૨૫/૯/૨૦૧૪ (ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સધુી) દયમ્માન www.sebexam.org ય અયજીત્રક 

બયી ળકાળ.ે ઉભદેલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચ ેમજુફના થટેપ્વ અનવુયલાના યશળે.ે અયજીત્રક Confirm કમાડ ભળ્મા છી જ 

અયજી ભાન્મ ગણાળ.ે 

 વભગ્ર પોભડ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશળેે.  
 વૌ પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 
 ‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુાં. 
 “National Means cum Merit Scholarship-NMMS (STD-8)” વાભે Apply Now ય Click કયવુાં. 

http://www.sebexam.org/
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  Apply Now ય Click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format   ભાું સૌપ્રથભ ભાગલાભાું 
આલેર તભાભ ભાહહતી પયજજમાત બયલાની યહળેે .     

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાયો  Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયનો Confirmation Number Generate થળે. 
જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાનો યશળેે.  

 શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload  photo- Signature ય  Click કયો. અશીં તભાયો Confirmation Number Type 

કયો અને તભાયી Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ Submit ય Click કયો. અશીં Photo અને Signature upload  
કયલાના છે. 

 Photo અને Signature upload  કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature JPG format ભાાં (10 Kb) વાઇઝથી 
લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ. Browse Button  ય Click કયો. શલે Choose File ના થરીનભાાંથી જે 
પાઇરભાાં JPG format  ભાાં તભાયો Photo store થમેર છે તે પાઇરને Select કયો. અને Open Button  ને Click કયો. 
શલે Browse Button ની ફાજુભાાં upload Button ય Click કયો, શલે ફાજુભાાં તભાયો Photo દેખાળે. શલે આજ યીતે 
Signature ણ upload કયલાની યશળેે. 

 શલે  Preview & Confirm Application  ય  Click કયો. અશીં તભાયો Confirmation Number Type કયો અને તભાયી 
Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ Submit ય Click કયો.  જો અદશ અયજીભાાં સધુાયો કયલાનો જણામ તો Edit 

Application  ઉય Click કયીને સધુાયો કયી રેલો. અયજી Confirm કમાડ શરેાાં કોઇ ણ પ્રકાયનો સધુાયો અયજીભાાં 
કયી ળકાળે. યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઇણ જાતનો સધુાયો કયી ળકાળે  નશી. 

 જો અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ તો જ Confirm ય Click કયવુાં. Confirm ય Click કયલાથી ઉભેદલાયની 
અયજીનો ફોડડભાાં Online  થલીકાય થળે તથા તે ફાદ જ ભાન્મ ગણાળે.  

 શલે Print Application & Fee Challan  ય Click કયવુાં. અશીં તભાયો Confirmation Number Type કયો અને તભાયી 
Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ Submit ય Click કયો.  

 અદશિંથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની તપ્રન્ટ કાઢી  રેલી.  

 ત્માયફાદ પી ચરણની થરી ગજુયાતની કોઇણ કોમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ ોથટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી યોકડભાાં 
જભા કયાલલાની યશળેે. 

 શલે અયજીત્રકની તપ્રન્ટ ય ળાાના આચામડશ્રીના વદશ-તવક્કા કયી  જરૂયી આધાયો/પ્રભાણત્રો વાથે ળાાભાાં 
જભા કયાલવુાં.   

 ળાાએ બયામેરા તભાભ આલેદનત્રો ય આચામયશ્રીના સહહ-વસક્કા કયી  જરૂયી આધાયો/પ્રભાણત્રો સાથે         
તા-૨૯/૦૯/૨૦૧૪ સ ધીભાું  તાલ કા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી/ળાસનાવધકાયીની કચેયીભાું જભા કયાલલાના યહળેે.  

 તાલ કા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી/ળાસનાવધકાયીની કચેયીભાું  આલેર તભાભ આલેદનત્રો એકવત્રત કયી 
તા:૧/૧૦/૨૦૧૪ સ ધીભાું  જજલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીભાું જભા કયાલલાના યહળેે.   

 અયજી પોભય ચોકસાઇ લૂયક Online બયલાન ું યહળેે. નાભ, અટક,જન્ભ તાયીખ,જાવત કે અન્મ કોઇ ફાફતે ાછથી 
ફોર્ય દ્વાયા સ ધાયો કયી આલાભાું આલળે નહી જેની ખાસ નોંધ રેલી.  

 અયજીત્રક બયલાભાું કોઇણ પ્રકાયની મ શ્કેરી જણામ તો લેફસાઇટ ય આલાભાું આલેર પોન નુંફય ય 
સુંકય કયલો.   

 ઉભેદલાય અથલા ળાાઓ તેભના આલેદનત્રો યાજ્મ યીક્ષા ફોર્યભાું સીધા ભોકરળે  તો તે 
યદ ગણલાભાું આલળે. 
  

  પી બયલાની યીત:   
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે અયજી  Confirm થમા ફાદ ચરણ થરી તપ્રન્ટ કયી , આ ે થરી 

ગજુયાતની કોઇણ કોમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ ોથટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી યોકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. તે વાથે રૂ|. 
૧૨/- વતલિવચાર્જ ેટે ચકૂલલાના યશળેે.   



 જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો :  
      ઓનરાઇન બયેર આલેદનત્રની વપ્રિંન્ટ કાઢી તેની સાથે નીચે મ જફના આધાયો/ પ્રભાણત્રો 

જોર્લાના યહળેે.    
 પી બમાડન ુાં ચરણ (ભાત્ર SEB કોી) 
 આલકના દાખરાની પ્રભાણણત નકર   
 ધોયણ-૭ ની ભાકડળીટ અથલા વભકક્ષ યુાલો કે દાખરો  
 જાતત અંગેના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર  (જો રાગ ુડત ુશોમ તો) 
 તલકરાાંગતા અંગેના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર (જો રાગ ુડત ુશોમ તો) 

 
 ભાગયદળયક સચૂનાઓ :: 

 જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયીશ્રીઓએ/ળાવનાતધકાયીશ્રીઓએ ોતાના તાફા શઠેની તભાભ 
વયકાયી પ્રાથતભક ળાાઓ, ગ્રાન્ટેડ ળાાઓ, ખાનગી ળાાઓભાાં આ જાશયેનાભાાંની નકર       
તા-૩૦/૦૮/૨૦૧૪ સધુીભાાં પયજીમાતણે ોંશચાડલાની યશળેે. 

 કોઇણ ળાાભાાંથી જાશયેનામુાં ના ભળ્માની કે તલરાંફથી ભળ્માની પયીમાદ આલળે તો તેની વાંણૂડ 
જલાફદાયી વાંફાંતધત જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી/ળાવનાતધકાયીની કચેયીની યશળેે. 

 તલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રો ઓનરાઇન બયી આલાની વાંણૂડ જલાફદાયી જે તે 
ળાાની યશળેે. 

 ળાાએ બયામેરા તભાભ  ઓનરાઇન આલેદનત્રો ઉય આચામડશ્રીના વદશ-તવક્કા કયી જરૂયી 
આધાયો/પ્રભાણત્રો વાથે તા-૨૯/૦૯/૨૦૧૪ સધુીભાાં  તાલકુા પ્રાથતભક  તળક્ષણાતધકાયીની/ 
ળાવનાતધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે. 

 તાલકુા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયી/ળાવનાતધકાયીની કચેયીભાાં આલેર  તભાભ આલેદનત્રો એકતત્રત 
કયી તા:૧/૧૦/૨૦૧૪ સધુીભાાં  જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે.  

 જજલ્રા પ્રાથતભક  તળક્ષણાતધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્રો આધાયો વદશત ચકાવણી કયી 
તા:૪/૧૦/૨૦૧૪ સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ- ગાાંધીનગય ખાતે જભા કયાલલાના યશળેે. 

 lH<,F S1FFV[YL 5|SFlXT YTF\ X{1Fl6S D[U[hLG/લતયભાનત્રોભાું\ 56 HFC[ZGFD]\ 5|l;wW SZL 

લધ ભાું લધ ] lJnFYL"VM 5ZL1FFDF ઉસ્સ્થત થામ તેલા પ્રમત્નો કયલાના યહળેે.  
 તભાભ જજલ્રાએ ોતાના વળષ્મવવૃતના ભલાાત્ર “ ક્લોટા”ના દળ ઘણા કયતાું લધ  પોભય 
બયાલલાના યહળેે. 

 
સ્થ: ગાુંધીનગય 
તાયીખ:૨૧/૮/૨૦૧૪         

      સહહ/- 
       ( ઇ.ી.દેસાઇ ) 

અધ્મ ક્ષ 
યાજમ યીક્ષા ફોર્ય 

ગાુંધીનગય 



 
 નકર યલાના અભરાથ ે

(૧) જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયીશ્રી, (તભાભ) 
     જજલ્રાના તભાભ તાલકુા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયીશ્રીઓ  તેભજ તભાભ   પ્રાથતભક ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ. 
(૨) ળાવનાતધકાયીશ્રી, તભાભ 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ. 
(૩) આવી. કતભશ્નયશ્રી, કેન્રીમ તલદ્યારમ,ગાાંધીનગય તયપ. 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ 
(૪) તનમાભકશ્રી, વભાજ કલ્માણ ખાત,ુ બ્રોક નાં:૪/૨, ડાડ.જીલયાજ ભશતેા બલન4 ગાાંધીનગય 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ 
(૫) તનમાભકશ્રી, તલકવતી જાતત કલ્માણ ખાત,ુ બ્રોક નાં:૪/૩, ડાડ.જીલયાજ ભશતેા બલન4 ગાાંધીનગય 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ 
(૬) કતભશ્નયશ્રી, આદદજાતત તલકાવની કચેયી, ણફયવામુાંડા બલન,વેક્ટય-૮ 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ  
(૭) જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડકે્ષ-ફી, ઉદ્યોગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૮) ચીપ ોથટ ભાથટય જનયર, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ 

 
 નકર સાદય યલાના જાણ સારૂ. 

(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, તળક્ષણ તલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  અગ્ર વણચલશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ,તળક્ષણ તલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય 
(૩)  એન.એભ.એભ.એવ. વેર, એભ.એચ.આય.ડી. તલબાગ, ન્ય ુદદલ્શી.  
 
 


