
રા�ય પર��ા બોડ�,�જુરાત રા�ય, સે�ટર-૨૧,ગાધંીનગર 
  “��ш�� ��	
 к� ���� �к���ш�� �����”  

                                                     “National means cum merit Scholarship Scheme”    

 

'()���*+, :: .��,к:���/�/NMMS/2016/6883-6925                              ;�:08/08/2016 
 

        રા�યમા ં નબળ� આથ"ક $%થિત ધરાવતા ં તેજ%વી િવ(ાથ"ઓને મા*યિમક તથા ઉ,ચતર 

મા*યિમક શાળામા ં /ોપ આઉટ દર ઘટ2 તથા આ િવ(ાથ"ઓ ધોરણ-૧૨ 4ધુી અ6યાસ 7ણૂ� કર� શક2 તે 

હ2:થુી ધોરણ-૮ મા ં અ6યાસ કરતા િવ(ાથ"ઓ માટ2 નેશનલ મી=સ કમ મેર�ટ %કોલરશીપ (N.M.M.S) 

નામની યોજના MHRD,NEW DILHI તરફથી અમલમા ંLકુવામા ંઆવેલ છે. રા�ય પર��ા બોડ�, ગાધંીનગર 

Nારા  ;�:06/11/2016, �=>>���� રોજ િશOયPિૃR માટ2 લાભાથ" િવ(ાથ"ઓની પસદંગી કરવા માટ2 

પર��ા યોજવામા ંઆવશે.  

 

? ��@� ���)�� ?>�A��B�   www.sebexam.org   >�/
�C� �� ;�:20/08/2016 

D� ;�:20/09/2016 A�=���� E���C� F�>��� �()ш�. 

  
 

� ��@��� к��H.� : 

.� =>I;  ;��х 

૧ ^હ2રનાL ુ ંબહાર પાડ_ાની તાર�ખ  ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ 

૨ www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પર��ા માટ2e ુ ં

આવેદનપf  ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  

૨૦/૮/૨૦૧૬ થી ૨૦/૯/૨૦૧૬ 

3 પર��ા માટ2ની ફ� પો%ટ ઓફ�સ ખાતે ભરવાનો  સમયગાળો ૨૦/૮/૨૦૧૬ થી ૨૧/૯/૨૦૧૬ 

૪ શાળા Nારા ભરાયેલા આવેદનપfો તાjકુા kાથિમક 

િશ�ણાિધકાર�/ શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાની 

lિતમ તાર�ખ  

૨૬/૦૯/૨૦૧૬ 

૫

  

તાjકુા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર� Nારા 

આવેદનપfોની ચકાસણી કર�  રા.પ.બોડ�  Nારા આપવામા ં

આવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એoવુ કરવાની તથા 

આવેદનપfો DPEO કચેર�મા ંજમા કરાવવાની lિતમ તાર�ખ 

૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૬ DPEO કચેર� Nારા તાjકુામાથંી આવેલ આવેદનપfોની 

હાડ�કોપી રા.પ.બોડ�મા ંજમા કરાવવાની lિતમ તાર�ખ  

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ 

૭ પર��ા તાર�ખ ૦૬/૧૧/૨૦૧૬ 

 

 

 



� =шO�P Q=R �� �к� ;D� S Tк>U��� =���� : 

• પર��ા બાદ મેર�ટમા ંઆવતા િવ(ાથ"ઓને માિસક q।.૫૦૦/- લખેે વાિષsક q।.૬૦૦૦/- િશOયPિૃત 

tકુવાશે. 

• િશOયPિૃRની રકમ ચાર વષ� 4ધુી મળવાપાf થશે.  

• િશOયPિૃRની રકમની tકૂવણી ભારત સરકારના માનવ સસંાધન અને િવકાસ મfંાલય    

(એમ.એચ.આર.ડ�),=u ુvદwહ� Nારા થશે.  
 

� V��A>���� ���к�; : 

� x િવ(ાથ" ચાj ુશૈ�zણક વષ�મા ંધોરણ-૮મા ં
�к�� W�D=�к ш�X�E, ��к� /�Y ш�X�E��, 

([�\�� �,]��;/�(��I���^�к�/�I���^�к��� ш�X�) ;D� `�	�)Y W�D=�к ш�X�E��, 

અ6યાસ કરતા હોય તેવા ઉમેદવારો N.M.M.S ની પર��ા આપી શકશે. 

� જનરલ ક2ટ2ગર�ના ઉમેદવાર2 ધોરણ-૭ મા ંઓછામા ંઓછા ૫૫% �ણુ ક2 સમક� {ેડ મેળવેલ હોવો 

જોઇએ.  અe4ુzૂચત ^િત (SC) અને અe4ુzૂચત જન^િત (ST) ઉમેદવાર2 ધોરણ-7મા ંઓછામા ં

ઓછા ૫૦% �ણુ ક2 સમક� {ેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ. 

� તમામ ક2ટ2ગર�ના ઉમેદવારના વાલીની વાિષsક આવક..q!  ૧,૫૦,૦૦૦/- થી વ~ ુના હોય તેવા જ 

ઉમેદવાર આ પર��ા આપી શકશે.  

� х��I� ш�X�E (W�C>�� ш�X�/
�\e e�C�	
 ш�X�), к)	f�� =>g���, �>�(� �>�A� 

=>g��� ;D� h ш�X�E��, �()>�, ��>� i�� ij��
�� 
I>Y k T� ��Y>���, ?>;� (�� 

;�>� ��l� 
�к���� 
,�D�E m��� ]��;� =�>�
� ш�X��� =>g�DnE ? ��@���, 

?>�A��B F� шкш� �o(.  
 

� ?>к ���HA� : 

� એન.સી.ઇ.આર.ટ�. નવી vદw હ�ની એન.એમ.એમ.એસ.ની પર��ા માટ2 ન�� થયા Lજુબ 

ઉમેદવારના વાલીની વાિષsક આવક ૧,૫0,000/-થી વધાર2 ના હોવી જોઇએ. િવ(ાથ"ના 

આવેદનપf સાથે વાલીની વાિષsક આવકના દાખલાની kમાણીત નકલ અવ�ય જોડવાની રહ2શે. 
 

� ��@�p+, ��q �� : 

� પર��ાeુ ંમા* યમ l{ે� તેમજ �જુરાતી રહ2શે અને k�ો બ� ુિવકw પ રહ2શે. 
 

� ��@� e : 

� જનરલ ક2ટ2ગર�ના િવ(ાથ"ઓ માટ2 પર��ા ફ� qા.૭૦/- રહ2શે.  

� એસ.સી. તથા એસ.ટ�. ક2ટ2ગર�ના િવ(ાથ"ઓ માટ2 પર��ા ફ� qા.૫૦/- રહ2શે.  

� સિવsસચા� અલગથી tકૂવવાનો રહ2શે.   
 

� Wr�B�� s�,]� i�� t+U : 

к
�� �� Wк�� Wr� t+U 
�� 

(૧)MAT બૌ�*ધક યો�યતા કસોટ� ૯૦ ૯૦ ૯૦  િમનીટ  

(૨)SAT શૌz�ક યો�યતા કસોટ� ૯૦ ૯૦ ૯૦  િમનીટ 

�uv:: wv V��A>����� ��@���, =��� ip+
�� >v����� 
�� �X>���B Dш� .  



 

� E���C� i�x к�>��� �; :- 

 આ ^હ2રાતના સદંભ�મા ં રા�ય પર��ા બોડ� Nારા ઓનલાઇન જ અર� %વીકારવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર ;�.20/8/2016 (/����� 14.00) D� ;�.20/9/2016 (/����� 15.00 к��к z+v�) 

દર�યાન www.sebexam.org પર અર�પfક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર2 અર� કરવા માટ2 નીચ ે

Lજુબના %ટ2�સ અeસુરવાના રહ2શે. અર�પfક Confirm કયા� પછ� જ અર� મા=ય ગણાશે. 

• સમ{ ફોમ� l{ે�મા ંભરવાeુ ંરહ2શે. 

• સૌ kથમ www.sebexam.org પર જPુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કરPુ.ં 

• “National Means cum Merit Scholarship-NMMS (STD-8)” સામે Apply Now પર Click કરPુ.ં 

•  Apply Now �� Click к�>�D� Application Format  A)х�ш�. Application Format   ��, 
{WD� 

��I>���, ?>�� ;��� ��o(;� F�>��� �()ш�.     

• હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે. અહ� ઉમેદવારનો Application Number 

Generate થશે. x ઉમેદવાર2 સાચવીને રાખવાનો રહ2શે. 

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photo- Signature પર  Click કરો. અહ� તમારો Application 

Number Type કરો અને તમાર� Birth   Date Type કરો. �યારબાદ Submit પર Click કરો. અહ� Photo 

અને Signature upload  કરવાના છે. 

• Photo અને Signature upload  કરવા સૌ kથમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(10 Kb) 

સાઇઝથી વધાર2 નહ� તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવે Choose 

File ના %��નમાથંી x ફાઇલમા ંJPG format  મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. 

અને Open Button  ને Click કરો. હવે Browse Button ની બા�ુમા ંupload Button પર Click કરો, હવે 

બા�ુમા ંતમારો Photo દ2ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature પણ upload કરવાની રહ2શે. 

• હવે   Confirm Application  પર  Click કરો. અહ� તમારો Application Number Type કરો અને તમાર� 

Birth   Date Type કરો. �યારબાદ Submit પર Click કરો.  જો અvહ અર�મા ં4ધુારો કરવાનો જણાય 

તો Edit Application  ઉપર Click કર�ને 4ધુારો કર� લવેો. અર� Confirm કયા� પહ2લા ં કોઇ પણ 

kકારનો 4ધુારો અર�મા ંકર� શકાશે. પરં: ુઅર� Confirm થઇ ગયા બાદ અર�મા ંકોઇપણ ^તનો 

4ધુારો કર� શકાશે નહ�. 

• જો અર� 4ધુારવાની જqર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરPુ.ં Confirm પર Click કરવાથી 

ઉમેદવારની અર�નો Online  %વીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા=ય ગણાશે. 

• હવે Print Application & Fee Challan  પર Click કરPુ.ં અહ� તમારો Confirmation Number Type કરો 

અને તમાર� Birth   Date Type કરો. �યારબાદ Submit પર Click કરો.  

• અvહ�થી તમાર� અર�પfકની તથા ફ� ચલણની િk=ટ કાઢ�  લવેી.  

• �યારબાદ ફ� ચલણની %લીપ �જુરાતની કોઇપણ કો��uટુરાઇઝ ભારતીય પો%ટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� 

રોકડમા ંઅથવા ઓનલાઇન પેમે=ટ ગેટવે Nારા ATM CARD/NET BANKING થી પર��ા ફ� ભર� શકશે.  
  

 

 



 

� ш�X�| к�>��� к��H>�(:  

• િવ(ાથ"ઓને પર��ા માટ2ના આવેદનપfો ઓનલાઇન ભર� આપવાની સ7ંણૂ� જવાબદાર� x તે 

શાળાની રહ2શે. 

• શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપfો ઉપર આચાય��ીના સvહ-િસ�ા કર� જqર� 

આધારો/kમાણપfો સાથે ;�-26/09/2016 4ધુીમા ં  તાjકુા kાથિમક  િશ�ણાિધકાર�ની/ 

શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ2શે. 
 

� ;�}+к� W�D=�к =ш@U�=vк��/ш�
��=vк���� к�>��� к��H>�(:  

• તાjકુા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ં શાળામાથંી આવેલ આવેદનપfોની 

આધારો સvહત ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ�  Nારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર ;�:07/10/2016 

ઓનલાઇન અoવુ કરવાના રહ2શે.  

• તાjકુા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચરે�મા ંઆવેલ તમામ આવદેનપfોની હાડ�કોપી 

;�:07/10/2016 4ધુીમા ં �જwલા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ2શે.  

 

�uv: ?>�A��B� ��.�./�YH   m��� ?�>���, ?>�� ��IC� �� E���C� i~+> к�>� ���)�� 

��=;  ;D�  �+��  ���  i��  ��
>YH  /�YH  m���  i�I  �BD� ;��� [�\�� W�D=�к 

=ш@U�=vк������ к]���� ��к�� ?�>���, ?>�� ��. 
 

 

� [�\�� W�D=�к =ш@U�=vк�� к�>��� к��H>�(:  

• �જwલા kાથિમક  િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ તમામ આવેદનપfોની હાડ�કોપી ;�:10/10/2016 

4ધુીમા ંરા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ2શે.  
 

  

�  e F�>��� �;:   

• પર��ા ફ� ભરવા માટ2 ઉમેદવાર2 અર�  Confirm થયા બાદ ચલણ %લીપ િk=ટ કર� , આ પે %લીપ 

�જુરાતની કોઇપણ કો��uટુરાઇઝ ભારતીય પો%ટ ઑફ�સની શાખામા ં ફ� રોકડમા ંજમા કરાવવાની 

રહ2શે.  

• ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમે=ટ ગેટવે Nારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર��ા ફ� ભર� શકાશે.  

 

� ��� ?v��� / W��U�B� :  

      E���C� F�)� ?>�A��B�� =W	� к�s ;��� 
�D� ��]� *+�/�� ?v���/ W��U�B� 

��Y>��� �()ш�.    

� ફ� ભયા�e ુ ંચલણ (માf SEB કોપી) 

� આવકના દાખલાની kમાzણત નકલ   

� ધોરણ-૭ ની માક�શીટ અથવા સમક� 7રુાવો ક2 દાખલો  

� ^િત lગનેા kમાણપfની kમાzણત નકલ  (જો લા� ુપડ: ુહોય તો) 

� િવકલાગંતા lગનેા kમાણપfની kમાzણત નકલ (જો લા� ુપડ: ુહોય તો) 

 



� ��IHAшHк z T]��E :: 

• �જwલા kાથિમક િશ�ણાિધકાર��ીઓએ/શાસનાિધકાર��ીઓએ પોતાના તાબા હ2ઠળની તમામ 


�к�� W�D=�к ш�X�E, `�	�)Y W�D=�к ш�X�E ;D� ��к� /�Y શાળાઓમા ં(�જwલા 

પચંાયત/મહાનગરપાzલકા/નગરપાzલકાની શાળા) આ ^હ2રનામાનંી નકલ ;�-20/08/2016 

4ધુીમા ંફર�યાતપણ ેપ�હચાડવાની રહ2શે. 

• કોઇપણ શાળામાથંી ^હ2રનાLુ ંના મ�યાની ક2 િવલબંથી મ�યાની ફર�યાદ આવશે તો તેની સ7ંણૂ� 

જવાબદાર� સબંિંધત �જwલા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�ની રહ2શે. 

• િવ(ાથ"ઓને પર��ા માટ2ના આવેદનપfો ઓનલાઇન ભર� આપવાની સ7ંણૂ� જવાબદાર� x તે 

શાળાની રહ2શે. 

• શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપfો ઉપર આચાય��ીના સvહ-િસ�ા કર� જqર� 

આધારો/kમાણપfો સાથે ;�-26/09/2016 4ધુીમા ં  તાjકુા kાથિમક  િશ�ણાિધકાર�ની/ 

શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ2શે. 

• તાjકુા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચરે�મા ં શાળામાથંી આવેલ આવેદનપfોની 

આધારો સvહત ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ�  Nારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર ;�:07/10/2016 

ઓનલાઇન એoવુ કયા� બાદ તમામ આવેદનપfોની હાડ�કોપી �જwલા kાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની 

કચેર�મા ંજમા કરાવવાની રહ2શે.  

• �જwલા kાથિમક  િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ તમામ આવેદનપfોની હાડ�કોપી ;�:10/10/2016 

4ધુીમા ંરા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ2શે. 

 

� iI���� z T]��E ::  

 V��A>�� iD>� ш�X�E ;���� ?>�A��B� ��l� ��@� /�YH��, 
�v� ��к�ш� ;� ;� �A 

IU>���, ?>ш�. 

 i�x e��H ]�к
�C k T>Hк E���C� F�>�p+, �()ш�. ���, i�к,�	� ;��х,'=; к) i	� к�C 

/�/;� ���XD� /�YH m��� z+v��� к� ?�>���, ?>ш� �( h�� х�
 �uv ��>�.  

 i�x�Bк F�>���, к�C�U Wк���� *+�к)�� �U�� ;� >�/
�C� �� ?�>���, ?>�� e�� 

�,/� �� 
,�кH к�>�.   

 [�\�� к@�|D� Wк�=ш; D;�, ш�@^Uк ��I�^��/>;H����B���, �U '()���*+, W=
� к� 

>�+��, >�+ =>g�DnE ��@���, V���D; D�� ;�>� W���� к�>��� �()ш�.  

 =>g�Dn o(;�� q���� �C, [�\���� A�)к ш�X���,D� E����, E�� 5 (��,]) =>v�DnE�� 

?>�A��B F��� ;�>� W���� к�>��� �()ш�.  

 

�DX: I�,v��I� 

;��х:08/08/2016             ( ��.|.�}+ ) 

iq �@ 

���� ��@� /�YH 
I�,v��I� 

 



� �к� �>��� i���D� 

(૧) �જwલા kાથિમક િશ�ણાિધકાર��ી, (તમામ) 

     �જwલાના તમામ તાjકુા kાથિમક િશ�ણાિધકાર��ીઓ  તેમજ તમામ  kાથિમક શાળાઓને ^ણ કરવા સાq. 

(૨) શાસનાિધકાર��ી, તમામ 

     આપના તાબા હ2ઠળની તમામ શાળાઓને ^ણ કરવા સાq. 

(૩) જનરલ મેનેજર�ી, ઇ=ડ2�-બી, ઉ(ોગ ભવન, ગાધંીનગર 

(૪) ચીફ પો%ટ મા%ટર જનરલ, �જુરાત રા�ય, અમદાવાદ 

 

� �к� 
�A� �>��� 'U 
��. 

(૧)  અ{ સzચવ�ી, િશ�ણ િવભાગ, સzચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૨)  િનયામક�ી, kાથિમક િનયામકની કચેર�, �લોક ન:ં૧૨/૧, ડૉ.�વરાજ મહ2તા ભવન, ગાધંીનગર 

(૩)  એન.એમ.એમ.એસ. સેલ, એમ.એચ.આર.ડ�. િવભાગ, =u ુvદwહ�.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   


