યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ,ગુજયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય
“યાષ્ટ્ર્રીમ પ્રતતબા ળધ યીક્ષા”
“National Talent Search Examination”
જાહેયનાભા ક્રભાાંક:યાફ/NTSE/૨૦૧૭/૩૬૭૩-૩૭૪૯

તા:૧૮/૦૭/૨૦૧૭

ચાલુ ળૈક્ષણણક લડભાાં ધયણ-૧૦ ભાાં અભ્માવ કયતાાં વલદ્યાથીઓ ભાટે એન.વી.ઇ.આય.ટી., ન્યુ દદલ્શી
પુયસ્કૃત યાષ્ટરીમ પ્રવતબા ળધ યીક્ષા (એન.ટી.એવ.ઇ.) ફે તફકકાભાાં રેલાનાય છે . પ્રથભ તફકકાની
યીક્ષા યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ,ગાાંધીનગય દ્વાયા તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૭, યતલલાયના યજ મજલાભાાં આલળે.
આ

યીક્ષા

ભાટેના

આલેદનત્ર

www.sebexam.org

લેફસાઇટ

ય

તા:૦૧/૦૮/૨૦૧૭ થી તા:૩૦/૦૮/૨૦૧૭ દયતભમાન ઓનરાઇન બયલાના યહેળે.
 તળષ્ટ્રમવ ૃતિની યકભ તથા ચ ૂકલણાના તનમભ :
NTSE યીક્ષાના ફાંન્ને તફક્કાભાાં ાવ થનાય વલદ્યાથીને એન.વી.ઇ.આય.ટી., ન્યુ દદલ્શી દ્વાયા
નીચે મુજફ વળષ્ટમવ ૃવિ ભલાાત્ર થળે.


ધયણ-૧૧ તથા ધયણ-૧૨ ભાાં ભાવવક રૂ! ૧૨૫૦/- વળષ્ટમવ ૃવિ ભળે.



અન્ડયગ્રેજ્યુએળન તથા સ્ટગ્રેજ્યુએળન અભ્માવ ભાટે ભાવવક રૂ! ૨૦૦૦/- વળષ્ટમવ ૃવિ ભળે.



Ph.D. અભ્માવ ભાટે યુ.જી.વી. ના વનમભાનુવાય વળષ્ટમવ ૃવિ ભલાાત્ર થળે.

 યીક્ષાન કામયક્રભ :
ક્રભ

તલગત

તાયીખ

૧

જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડયાની તાયીખ

૧૮/૦૭/૨૦૧૭

૨

www.sebexam.org લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેન ુ ાં આલેદનત્ર ૦૧/૮/૨૦૧૭ થી ૩૦/૮/૨૦૧૭
ઓનરાઇન બયલાન વભમગા

3

યીક્ષા ભાટેની પી બયલાન વભમગા

૪

ળાા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્ર DEO

૦૧/૮/૨૦૧૭ થી ૩૧/૮/૨૦૧૭
કચેયીભાાં જભા

૦૬/૦૯/૨૦૧૭

કયાલલાની અંવતભ તાયીખ
૫

DEO કચેયી દ્વાયા આલેદનત્રની ચકાવણી કયી

યા..ફડડ

૨૨/૦૯/૨૦૧૭

દ્વાયા આલાભાં આલેર રગઇન ય ઓનરાઇન એપ્રુલ
કયલાની અંવતભ તાયીખ
૬

DEO કચેયી દ્વાયા ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રની શાડડ કી

૨૫/૦૯/૨૦૧૭

યા..ફડડ ભાાં જભા કયાલલાની અંવતભ તાયીખ
૭

યીક્ષા તાયીખ

૦૫/૧૧/૨૦૧૭

 તલદ્યાથીની રામકાત :
જે વલદ્યાથી ચાલુ ળૈક્ષણણક લડભાાં ધયણ-૧૦ ભાાં વયકાયી

ળાા, ગ્રાન્ટેડ ળાા, ખાનગી ળાા

અથલા રકર ફડી સ્કુરભાાં અભ્માવ કયતા શમ તેલા વલદ્યાથીઓ NTSE ની યીક્ષા આી ળકળે.
જે વલદ્યાથી મુક્ત દુયલતી વળક્ષણ કેન્ર (Open Learning Distance)ભાાં અભ્માવ કયતા શમ તેલા
૧/૭/૨૦૧૭ ના યજ ૧૮ લડથી ઓછી ઉંભયના, નકયી ન કયતા શમ તેભજ પ્રથભ લખત ધયણ-૧૦ ની
યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત થનાય શમ તેલા વલદ્યાથીઓ ણ NTSE ની યીક્ષા આી ળકળે.
વલદે ળભાાં ધયણ-૧૦ ભાાં અભ્માવ કયતા બાયતીમ વલદ્યાથીઓ ફીજા તફક્કાની યીક્ષા ભાટે વીધી
ઉભેદલાયી કયી ળકળે. આ ભાટે NCERT ની લેફવાઇટ ય ઑક્ટમ્ફય-૨૦૧૭ ભાાં પ્રવવદ્ધ થનાય
આલેદનત્ર ૩૧/૧૨/૨૦૧૭ સુધીભાાં NCERT દ્વાયા સ ૂચવ્મા મુજફ બયલાનુ ાં યશેળે.

 આલક ભમાયદા :
એન.વી.ઇ.આય.ટી.,ન્યુ દદલ્શીની દ્વાયા નકકી થમા મુજફ આલક ભમાડદા ધ્માનભાાં રેલાની નથી.જે
વલદ્યાથીને સ્કરયળી ભેલલાને ાત્ર ઠયે છે . તે વલદ્યાથીને પ ૂયે પ ૂયી સ્કરયળી ભળે.

 યીક્ષા પી :


જનયર કેટેગયીના વલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષા પી રૂા.૭૦/- યશેળે.



એવ.વી. તથા એવ.ટી. કેટેગયીના વલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષા પી રૂા.૫૦/- યશેળે.



વવલિવ ચાર્જ અરગથી ચ ૂકલલાન યશેળે.



કઇણ વાંજગભા બયે ર પી યત કયલાભા આલળે નદશ.

પી સ્લીકાય કેરઃ

પી સ્લીકાય કેન્ર તયીકે ગુજયાતની કમ્્યુટયાઈઝ સ્ટ ઓપીવભાાં આલેદનત્ર બમાડ ફાદ પીના
ચરણની વપ્રન્ટ કાઢી પી બયી ળકાળે. ત્રણ બાગભાાં વપ્રન્ટ થમેર ચરણ ૈકી ફે બાગ સ્ટ ઓપીવ
દ્વાયા યત આલાભાાં આલળે. સ્ટ ઑપીવ દ્વાયા પી બયનાયને સ્ટ ઑપીવ દ્વાયા આલાભાાં
આલતી યીવી્ટ વાથે જે તે કન્રભેળન નાંફયથી જ પી બયામેર છે કે નદશ તેની ચકાવણી કયી
રેલાની યશેળે.



ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી ણ યીક્ષા પી બયી ળકળે.
ઓનરાઇન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Application/Challan” ઉય ક્રીક કયવુ ાં અને વલગત
બયલી. ત્માય ફાદ “Online Payment” ઉય ક્રીક કયવુ.ાં ત્માયફાદ આેર વલકલ્ભાાં “Net
Banking of fee” અથલા “Other Payment Mode” ના વલકલ્ભાાંથી મગ્મ વલકલ્ વાંદ કયલ
અને આગની વલગત બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થઇ ગઇ છે તેવ ુ ાં
screen ય રખામેલ ુાં આલળે. અને e-receipt ભળે જેની વપ્રન્ટ કાઢી રેલી. જ પ્રદિમાભાાં કઇ
ખાભી શળે ત screen ય આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે.



ઓનરાઇન પી બયનાયે જ તેના ફેંક ખાતાભાાંથી પીની યકભ કામા ફાદ પીની e-receipt જનયે ટ
ન થઇ શમ ત તાત્કાણરક યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ન ઇ-ભેરથી વાંકડ કયલાન યશેળે.

ુ :
 પ્રશ્નત્રન ઢાાંચ અને ગણ
કસટી ન પ્રકાય

પ્રશ્ન

ુ
ગણ

સભમ

(૧) ફોધ્ધ્ધક મગ્મતા કવટી (MAT)

૫૦

૫૦

૪૫ વભનીટ

(૨) બાા કવટી (LT) અંગ્રેજી અથલા ગુજયાતી

૫૦

૫૦

૪૫ વભનીટ

૧૦૦

૧૦૦

૯૦ વભનીટ

(૩) ળોણક્ષક મગ્મતા કવટી (SAT)
ગણણત-૨૦
વલજ્ઞાન -૪૦
વાભાજજક વલજ્ઞાન -૪૦

 કસટીન ાંુ ભાખ:ુ


યીક્ષાનુ ાં ભાધ્મભ અંગ્રેજી તેભજ ગુજયાતી યશેળે.



ુ ક્ષી સ્લરૂની (Multiple Choice Question Basedઆ કવટી ફહવુ લકલ્ સ્લરૂની અને વલવલધ શેતર
MCQS) યશેળે.



આ કવટીન વાંગ વભમ ૧૮૦ વભનીટન યશેળે.



દયે ક પ્રશ્નન એક ગુણ યશેળે.



આ કવટીઓના મુલ્માાંકનભાાં કઇ નકાયાત્ભક મુલ્માાંકન યશેળે નશી.

ુ ાય લધાયાન સભમ ભલાાત્ર થળે .
નોંધ: અંધ તલદ્યાથીઓને યીક્ષાભાાં તનમભ અનસ

ુ :
 ક્લૉલરપાઇંગ ગણ
જનયર કેટેગયીના વલદ્યાથીઓ ભાટે દયે ક વલબાગભાાં ક્લૉણરપાઇંગ ગુણ ૪૦% તથા એવ.વી.,એવ.ટી.
તથા ી.એચ. કેટેગયીના વલદ્યાથીઓ ભાટે દયે ક વલબાગભાાં ક્લૉણરપાઇંગ ગુણ ૩૨% યશેળે. બાાના
વલબાગભાાં ક્લૉણરપાઇંગ ગુણ ભેલલા જરૂયી છે યાં ત ુ બાાના ગુણ પાઇનર ભેયીટભાાં ગણલાભાાં આલળે
નદશ.

 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :આ જાશેયાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે.
ુ ી) દયવભમાન
તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ (ફયના ૧૪.૦૦) થી તા:૩૦/૦૮/૨૦૧૭ (ફયના ૨૩.૫૯ કરાક સધ

www.sebexam.org

ય અયજીત્રક બયી ળકાળે. અયજી કયલા ભાટે નીચે મુજફના સ્ટે્વ

અનુવયલાના યશેળે. અયજીત્રક Confirm કમાડ છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.


વભગ્ર પભડ અંગ્રેજીભાાં બયલાનુ ાં યશેળે.



વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુ.ાં



‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુ.ાં



“National Talent Search Examination - (STD-10)” વાભે Apply Now ય Click કયવુ.ાં



Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે. Application Format
આલેર તભાભ ભાહહતી બયલાની યહેળે.

ભાાં ભાગલાભાાં



શલે Save ય Click કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં Application Number Generate થળે. જે
વાચલીને યાખલાન યશેળે.



શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload

photo- Signature ય

Click કય. અશીં તભાય Application

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


Photo અને Signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને Signature JPG format ભાાં (10
Kb)વાઇઝથી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ. Browse Button ય Click કય. શલે
Choose File ના સ્િીનભાાંથી જે પાઇરભાાં JPG format ભાાં તભાય Photo store થમેર છે તે પાઇરને
Select કય. અને Open Button ને Click કય. શલે Browse Button ની ફાજુભાાં upload Button ય Click
કય, શલે ફાજુભાાં તભાય Photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે.



શલે Confirm Application ય Click કય.અશીં તભાય Application Number Type કય અને તભાયી Birth
Date Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. જ અદશ અયજીભાાં સુધાય કયલાન જણામ ત Edit
Application ઉય Click કયીને સુધાય કયી રેલ. અયજી Confirm કમાડ શેરાાં કઇ ણ પ્રકાયન સુધાય
અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત ુ અયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ જાતન સુધાય કયી
ળકાળેનશી.



જ અયજી સુધાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm ય Click કયવુ.Confirm
ાં
ય Click કયલાથી
અયજીન Online સ્લીકાય થળે તથા તે ફાદ જ ભાન્મ ગણાળે.



શલે Print Application & Fee Challan ય Click કયવુ.ાં અશીં તભાય Confirmation Number Type કય
અને તભાયી Birth Date Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય.



અદશિંથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની વપ્રન્ટ કાઢી રેલી.



ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગુજયાતની કઇણ કમ્્યુટયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી
યકડભાાં અથલા ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી યીક્ષા પી બયી ળકળે.

 જરૂયી આધાય / પ્રભાણત્ર :
ુ ફના આધાય/ પ્રભાણત્ર
ઓનરાઇન બયે ર આલેદનત્રની તપ્રિંટ કાઢી તેની સાથે નીચે મજ
જડલાના યહેળે.


પી બમાડન ુ ાં ચરણ (ભાત્ર SEB કી)



જાવત અંગેના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર (જ રાગુ ડતુ શમ ત)



વલકરાાંગતા અંગેના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર (જ રાગુ ડતુ શમ ત)

 ળાાએ કયલાની કામયલાહી:


વલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપ ૂણડ જલાફદાયી જે તે
ળાાની યશેળે.



ળાાએ બયામેરા તભાભ ઓનરાઇન આલેદનત્ર ઉય આચામડશ્રીના વદશ-વવક્કા કયી
આધાય/પ્રભાણત્ર વાથે તા-૦૬/૦૯/૨૦૧૭ સુધીભાાં
કયાલલાના યશેળે.

જરૂયી

જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીભાાં જભા

 જજલ્રા તળક્ષણાતધકાયીની કચેયીએ કયલાની કામયલાહી:
જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રીની કચેયીએ ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રની આધાય વદશત ચકાવણી કયી



યા..ફડડ દ્વાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય તા:૨૨/૦૯/૨૦૧૭ સુધીભાાં ઓનરાઇન એપ્રુલ કયલાના
યશેળે તથા તભાભ આલેદનત્રની શાડડ કી તા:૨૫/૦૯/૨૦૧૭ સુધીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ , ગાાંધીનગય
ખાતે જભા કયાલલાની યશેળ.ે

 ફીજા તફક્કાની યીક્ષા :
પ્રથભ તફક્કાભાાં યાજ્મના વનમત ક્લૉટાભાાં ભેયીટભાાં આલતા વલદ્યાથીઓની ફીજા તફક્કાની યીક્ષા
NCERT, NEW DELHI દ્વાયા તા:૧૩/૦૫/૨૦૧૮ ના યજ ગાાંધીનગય ખાતે મજલાભાાં આલળે.

 ભાગયદળયક સ ૂચનાઓ ::


જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રીઓએ તાના તાફા શેઠની તભાભ વયકાયી ળાાઓ, ગ્રાન્ટેડ ળાાઓ,
ખાનગી

ળાાઓભાાં

આ

જાશેયનાભાાંની

નકર

તા-૦૧/૦૮/૨૦૧૭

સુધીભાાં

પયજીમાતણે

શોંચાડલાની યશેળે તથા તે ત્રની નકર અત્રેની કચેયીને ભકરલાની યશેળે.


કઇણ ળાાભાાંથી જાશેયનામુ ાં ના ભળ્માની કે વલરાંફથી ભળ્માની પયીમાદ આલળે ત તેની વાંપ ૂણડ
જલાફદાયી વાંફવાં ધત જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીની યશેળે.



વલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપ ૂણડ જલાફદાયી જે તે
ળાાની યશેળે.



ળાાએ બયામેરા તભાભ ઓનરાઇન આલેદનત્ર ઉય આચામડશ્રીના વદશ-વવક્કા કયી
આધાય/પ્રભાણત્ર વાથે તા-૦૬/૦૯/૨૦૧૭ સુધીભાાં



જરૂયી

જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીભાાં જભા

કયાલલાના યશેળે.
જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્ર આધાય વદશત ચકાવણી કયી
દ્વાયા

આલાભાાં આલેર

રગઇન

ય

તા:૨૨/૦૯/૨૦૧૭

ઓનરાઇન

એપ્રુલ

યા..ફડડ
કમાડ

ફાદ

તા:૨૫/૦૯/૨૦૧૭ સુધીભાાં આલેદનત્રની શાડડ કી યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ,ગાાંધીનગય ખાતે જભા
કયલાની યશેળે.

 અગત્મની સ ૂચનાઓ ::
તલદ્યાથી અથલા ળાા દ્વાયા તેભના આલેદનત્ર યાજ્મ યીક્ષા ફડય ભાાં સીધા ભકરલાભાાં આલળે
ત તે યદ ગણલાભાાં આલળે.
અયજી પભય ચકસાઇ  ૂલયક ઓનરાઇન બયલાન ાંુ યહેળે. નાભ, અટક,જભ તાયીખ,જાતત કે અમ કઇ
ુ ાય કયી આલાભાાં આલળે નહી જેની ખાસ નોંધ રેલી.
ફાફતે ાછથી ફડય દ્વાયા સધ
અયજીત્રક બયલાભાાં કઇણ પ્રકાયની મશ્ુ કેરી જણામ ત લેફસાઇટ ય આલાભાાં આલેર પન
નાંફય ય સાંકય કયલ.

જજલ્રા કક્ષાએથી પ્રકાતળત થતાાં ળૈક્ષલણક ભેગેલઝન/લતયભાનત્રભાાં ણ જાહેયનામ ાંુ પ્રતસદ્ધ થમા
ુ ાાં લધ ુ તલદ્યાથીઓ યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત થામ તેલા પ્રમત્ન કયલાના
અંગે ની પ્રેસનટ આી લધભ
યહેળે.
તલદ્યાથી હહતને ધ્માને રઇ, જજલ્રાની દયે ક ળાાભાાંથી ઓછાભાાં ઓછા ૫ (ાાંચ) તલધાથીઓના
આલેદનત્ર બયામ તેલા પ્રમત્ન કયલાના યહેળે.

સ્થ: ગાાંધીનગય
તાયીખ:૧૮/૦૭/૨૦૧૭

(ી.એ.જલ ુ )
અધ્મક્ષ
યાજમ યીક્ષા ફડય
ગાાંધીનગય

 નકર યલાના અભરાથે


જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી, (તભાભ)
જજલ્રાની ધયણ-૧૦ ધયાલતી તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.



આવી. કવભશ્નયશ્રી, કેન્રીમ વલદ્યારમ,ગાાંધીનગય તયપ.
આના તાફા શેઠની કેન્રીમ વલદ્યારમને જાણ કયલા વારૂ.



વનમાભકશ્રી, વભાજ કલ્માણ ખાતુ, બ્રક નાં:૪/૨,ડાડ.જીલયાજ ભશેતા બલન4 ગાાંધીનગય
આના વનમાંત્રણ શેઠની ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.



વનમાભકશ્રી, વલકવતી જાવત કલ્માણ ખાતુ, બ્રક નાં:૪/૩,ડાડ.જીલયાજ ભશેતા બલન4 ગાાંધીનગય
આના વનમાંત્રણ શેઠની ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.



કવભશ્નયશ્રી, આદદજાવત વલકાવની કચેયી, ણફયવામુડાં ા બલન,વેક્ટય-૮
આના વનમાંત્રણ શેઠની ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ.



જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય



ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગુજયાત યાજ્મ, અભદાલાદ



ભેનેજયશ્રી,ફીરડેસ્ક,અભદાલાદ

 નકર સતલનમ યલાના જાણ સારૂ.


ભાન. વળક્ષણભાંત્રીશ્રીના અંગત વણચલશ્રી - વળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુ ાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



ભાન. યાજમ કક્ષાના વળક્ષણભાંત્રીશ્રીના અંગત વણચલશ્રી - વળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુ ાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



ભાન. અગ્રવણચલશ્રી, વળક્ષણ વલબાગ,નલા વણચલારમ,ગાાંધીનગય.



ભાન. વાંયક્ુ ત વણચલશ્રી, ભાધ્મવભક વળક્ષણ, નલા વણચલારમ, ગાાંધીનગય.



ભાન. કવભશ્નયશ્રી, ળાાઓની કચેયી, બ્રક નાં:૯,ડાડ.જીલયાજ ભશેતા બલન, ગાાંધીનગય



ભાન. વનમાભકશ્રી, પ્રાથવભક વળક્ષણ, ગુજયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.



ભાન. વનમાભકશ્રી,ગુજયાત ળૈક્ષણણક વાંળધન અને તારીભ દયદ, ગુજયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.



વણચલશ્રી, વલડ વળક્ષા અણબમાનની કચેયી, ગાાંધીનગય.



પ્રાચામડશ્રી, જજલ્રા વળક્ષણ અને તારીભ બલન,તભાભ.



ગ્રાભ ઑપીવય,એન.ટી.એવ.ઇ., એન.વી.ઇ.આય.ટી., ન્યુ દદલ્શી.

