ુ રાત રા ય, સે ટર-૨૧,ગાંધીનગર
ા બોડ, જ

રા ય પર

“રા ીય

િતભા શોધ પર

ા પર

હરના ”ુ

ા

“National Talent Search Examination Exam Notification”
હરનામા માંક:રાપબો/NTSE/૨૦૧૯/4522-4598
ચા ુ શૈ
રુ ૃત રા
રા ય પર

તા:૦૯/૦૮/૨૦૧૯
ુ દ હ

ણક વષમાં ધોરણ-૧૦ માં અ યાસ કરતાં િવ ાથ ઓ માટ એન.સી.ઇ.આર.ટ .,

ય

િતભા શોધ પર

ા(એન.ટ .એસ.ઇ.) બે તબકકામાં લેવાનાર છે .

થમ તબકકાની પર

ા

ા બોડ,ગાંધીનગર ારા તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૯, રિવવારના રોજ યોજવામાં આવશે.

આ પર

ા માટના આવે દનપ ો

www.sebexam.org

વેબસાઇટ પર તા:૧૩/૦૮/૨૦૧૯

થી તા:૧૪/૦૯/૨૦૧૯ દરિમયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહશે.
 િશ ય િૃ ની રકમ તથા
NTSE પર
ુ બ િશ ય ૃિ
જ

ૂકવણાના િનયમો :

ાના બં ે તબ ામાં પાસ થનાર િવ ાથ ને એન.સી.ઇ.આર.ટ .,

મળવાપા

ુ દ હ

ારા નીચે

થશે.



ધોરણ-૧૧ તથા ધોરણ-૧૨ માં માિસક ! ૧૨૫૦/- િશ ય ૃિ



અ ડર ે



Ph.D. અ યાસ માટ

ુ શન તથા પો ટ ે
એ

મળશે.

ુ શન અ યાસ માટ માિસક ! ૨૦૦૦/- િશ ય ૃિ
એ

ુ ાર િશ ય ૃિ
.ુ .સી. ના િનયમા સ

મળવાપા

મળશે.

થશે.

 પર ાનો કાય મ :
મ
૧
૨

િવગત

તાર ખ

હરના ું બહાર પાડ ાની તાર ખ
www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પર

૦૯/૦૮/૨૦૧૯
ા માટ ું આવેદનપ

૧૩/૮/૨૦૧૯ થી ૧૪/૯/૨૦૧૯

ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો
3

પર

ા માટની ફ

પો ટ પોફ સ ખાતે અથવા ઓનલાઇન

૧૩/૮/૨૦૧૯ થી ૧૫/૯/૨૦૧૯

ભરવાનો સમયગાળો
૪
૫

શાળા

ારા

ભરાયેલા

આવેદનપ ો DEO કચેર માં જમા

કરાવવાની

િતમ તાર ખ

DEO કચેર

ારા આવેદનપ ોની ચકાસણી કર

રા.પ.બોડ ારા

૨૧/૦૯/૨૦૧૯
૩૦/૦૯/૨૦૧૯

ુ કરવાની
આપવામાં આવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એ વ
િતમ તાર ખ
૬

DEO કચેર

ારા શાળામાંથી આવેલ આવેદનપ ોની હાડકોપી

રા.પ.બોડમાં જમા કરાવવાની
૭

પર

ા તાર ખ

૦૮/૧૦/૨૦૧૯

િતમ તાર ખ
૦૩/૧૧/૨૦૧૯

 િવ ાથ ની લાયકાત :
િવ ાથ ચા ુ શૈ

ણક વષમાં ધોરણ-૧૦ માં

ુ રાત રા યમાં આવેલ સરકાર
જ

શાળા, ા ટડ

શાળા, ખાનગી શાળા, લોકલ બોડ શાળા અથવા કોઇપણ મા ય શાળામાં અ યાસ કરતા હોય તેવા િવ ાથ ઓ
NTSE ની પર

ા આપી શકશે.

િવ ાથ

ુત

ુ રવત િશ ણ ક

૧/૭/૨૦૧૯ ના રોજ ૧૮ વષથી ઓછ
પર

(Open Learning Distance)માં અ યાસ કરતા હોય તેવા

મરના, નોકર ન કરતા હોય તેમજ

ામાં ઉપ થત થનાર હોય તેવા િવ ાથ ઓ પણ NTSE ની પર

થમ વખત ધોરણ-૧૦ ની

ા આપી શકશે.

િવદશમાં ધોરણ-૧૦ માં અ યાસ કરતા ભારતીય િવ ાથ ઓ બી

તબ ાની પર

ઉમેદવાર કર શકશે. આ માટ NCERTની વેબસાઇટ પર ઑ ટોબર-૨૦૧૯ માં
૩૧/૧૨/૨૦૧૯

ુ ીમાં NCERT ારા
ધ

િસ

ા માટ સીધી

થનાર આવેદનપ

ુ બ ભરવા ું રહશે.
જ

ૂચ યા

 આવક મયાદા :
ુ દ હ

એન.સી.ઇ.આર.ટ .,
નથી.

 પર

ારા નકક થયા

િવ ાથ ને કોલરશીપ મેળવવાને પા

ુ બ આ પર
જ

ઠર છે તે િવ ાથ ને

ામાં આવક મયાદા યાનમાં લેવાની
ૂર ૂર

કોલરશીપ મળશે.

ાફ :



જનરલ કટગર ના િવ ાથ ઓ માટ પર



પી.એચ., ઓ.બી.સી., એસ.સી. તથા એસ.ટ . કટગર ના િવ ાથ ઓ માટ પર



સિવસચા



કોઇપણ સંજોગોમાં ભરલ ફ પરત કરવામા આવશે ન હ.

ફ

વીકારક ઃ-



ફ

વીકાર ક

િ

ટ કાઢ ફ ભર શકાશે.

અલગથી

તર ક

ાફ

ા.૭૦/- રહશે.
ાફ

ા.૫૦/- રહશે.

ૂકવવાનો રહશે.

ુ રાતની ક
જ

ટુ રાઈઝ પો ટ ઓફ સોમાં આવેદનપ

ણ ભાગમાં િ

ભયા બાદ ફ ના ચલણની

ટ થયેલ ચલણ પૈક બે ભાગ પો ટ ઓફ સ

ારા પરત

આપવામાં આવશે. પો ટ ઑફ સ ારા ફ ભરનારને પો ટ ઑફ સ ારા આપવામાં આવતી ર સી ટ સાથે
તે ક મશન નંબરથી જ ફ ભરાયેલ છે ક ન હ તેની ચકાસણી કર લેવાની રહશે.


ઓનલાઇન પેમે ટ ગેટવે ારા “ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર

ા ફ ભર શકશે. ઓનલાઇન

ફ જમા કરાવવા માટ “”Print Application/Challan” ઉપર લીક કર ું અને િવગતો ભરવી. યાર બાદ
“Online Payment" ઉપર લીક કર .ું યારબાદ આપેલ િવક પોમાં “Net Banking of fee” અથવા “Other
Payment Mode”ના િવક પોમાંથી યો ય િવક પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ જમા
થયા બાદ આપને આપની ફ જમા થઇ ગઇ છે તે ું screen પર લખાયે ું આવશે અને e-receipt મળશે
ની િ

ટ કાઢ લેવી. જો

યામાં કોઇ ખામી હશે તો screen પર આપની ફ ભરાયેલ નથી તેમ જોવા

મળશે.


ઓનલાઇન ફ ભરનાર જો તેના બક ખાતામાંથી ફ ની રકમ કપાયા બાદ ૨૪ કલાકમાં e-receipt જનરટ
ન થઇ હોય તો તા કા લક રા ય પર

ા બોડનો ઇ-મેલથી સંપક કરવાનો રહશે.

ુ :
ણ

પ નો ઢાંચો અને



ો

ુ
ણ

(૧) બૌ ધક યો યતા કસોટ (MAT)

૧૦૦

૧૦૦

૧૨૦ િમનીટ

(૨) શૈ

૧૦૦

૧૦૦

૧૨૦ િમનીટ

કસોટ નો

ણક યો યતા કસોટ (SAT)

સમય

ંુ માળ :ુ

 કસોટ


કાર

ા ું મા યમ

પર

ે

તેમજ

ુ રાતી રહશે. િવ ાથ
જ

મા યમ પસંદ કરશે તે મા યમ ું

પ

આપવામાં આવશે.


ુ ી વ પની (Multiple Choice Question Basedઆ કસોટ બ િુ વક પ વ પની અને િવિવધ હ લ
MCQS) રહશે.



દરક



આ કસોટ ઓના



નો એક

ુ યાંકનમાં કોઇ નકારા મક

ુ યાંકન રહશે નહ .

ધ િવ ાથ ઓને બં ે િવભાગમાં ૩૦-૩૦ િમનીટનો વધારાનો સમય મળવાપા

વૉ લફા ગ



ુ રહશે.
ણ
થશે.

ુ :
ણ

જનરલ અને ઓ.બી.સી તથા EWS કટગર ના િવ ાથ ઓ માટ દરક િવભાગમાં વૉ લફા ગ

ુ
ણ

૪૦% તથા એસ.સી.,એસ.ટ . તથા પી.એચ. કટગર ના િવ ાથ ઓ માટ દરક િવભાગમાં વૉ લફા ગ

ુ
ણ

૩૨% રહશે.

 ઓનલાઇન અર
આ

કરવાની ર ત :-

હરાતના સંદભમાં રા ય પર

ા બોડ

ારા ઓનલાઇન જ અર

વીકારવામાં આવશે.

તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક) થી તા:૧૪/૦૯/૨૦૧૯ (રા ે ૨૩.૫૯ કલાક) દરિમયાન

www.sebexam.org પર અર

પ ક ભર શકાશે. અર

રહશે. અર પ ક Confirm કયા પછ જ અર
ફોમ

કરવા માટ નીચે

ુ બના ટ સ અ સ
ુ રવાના
જ

મા ય ગણાશે.

ે માં ભરવા ું રહશે.



સમ



સૌ



“Apply online” ઉપર Click કર .ું



“National Talent Search Examination - (STD-10)” સામે Apply Now પર Click કર .ું



Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દખાશે. Application Format માં માગવામાં આવેલ

થમ www.sebexam.org પર જ .ું

તમામ મા હતી ભરવાની રહશે.


શાળાની િવગતો માટ શાળાનો DISE Number નાખવાનો રહશે.



હવે Save પર Click કરવાથી તમારો DataSave થશે. અહ Application Number Generate થશે.
સાચવીને રાખવાનો રહશે.



હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં 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

થમ તમારો Photo અને SignatureJPG format માં (10 Kb)

સાઇઝથી વધાર નહ તે ર તે Computer માં હોવા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose
File ના

નમાંથી

ફાઇલમાંJPG format માં તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો.

અને Open Button ને Click કરો. હવે Browse Button ની બા ુ માં upload Button પર Click કરો, હવે
બા ુ માં તમારો Photo દખાશે. હવે આજ ર તે Signature પણ upload કરવાની રહશે.


હવે Confirm Application પર Click કરો. અહ તમારો Application Number Type કરો અને તમાર Birth
Date Type કરો. યારબાદ Submit પર Click કરો. જો અ હ અર માં
Application ઉપર Click કર ને

ુ ારો કર લેવો. અર
ધ

અર માં કર શકાશે. પરં ુ અર

ુ ારો કરવાનો જણાય તો Edit
ધ

Confirm કયા પહલાં કોઇ પણ

Confirm થઇ ગયા બાદ અર માં કોઇપણ

કારનો

તનો

ુ ારો
ધ

ુ ારો કર
ધ

શકાશેનહ .


ુ ારવાની જ ર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કર .Confirm
ું
ધ
પર Click કરવાથી

જો અર

અર નો Online વીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા ય ગણાશે.


હવે Print Application & Fee Challan પર Click કર .ું અહ તમારો Confirmation Number Type કરો અને
તમાર Birth Date Type કરો. યારબાદ Submit પર Click કરો.




અ હથી તમાર અર પ કની તથા ફ ચલણની િ
યારબાદ ફ ચલણની લીપ

ટ કાઢ

ુ રાતની કોઇપણ કો
જ

લેવી.

ટુ રાઇઝ ભારતીય પો ટ ઑફ સની શાખામાં ફ

રોકડમાં અથવા ઓનલાઇન પેમે ટ ગેટ વે ારા ATM CARD/NET BANKING થી પર

 જ ર આધારો /

ા ફ ભર શકશે.

માણપ ો :

ઓનલાઇનભરલ આવેદનપ ની િ

ટ કાઢ તેની સાથે નીચે

ુ બના આધારો/
જ

માણપ ો જોડવાના

રહશે.


ફ ભયા ું ચલણ (મા
િત



ગેના

SEB કોપી)

માણપ ની



િવકલાંગતા

ગેના



Non-Cremy layer

મા ણત નકલ (જો લા ુ પડ ુ હોય તો)

માણપ ની
માણપ ની

મા ણત નકલ (જો લા ુ પડ ુ હોય તો)
મા ણત નકલ (ક

સરકારની યાદ માં ઓ.બી.સી કટગર નો

િવ ાથ હોય તો)

 શાળાએ કરવાની કાયવાહ :


િવ ાથ ઓને પર

ા માટના આવેદનપ ો ઓનલાઇન ભર આપવાની સં ૂણ જવાબદાર

તે શાળાની

રહશે.


શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપ ો ઉપર આચાય ીના સ હ-િસ ા કર
આધારો/ માણપ ો સાથે તા-૨૧/૦૯/૨૦૧૯
કરાવવાના રહશે.

ુ ીમાં
ધ

જ ર

જ લા િશ ણાિધકાર ની કચેર માં જમા

 જ લા િશ ણાિધકાર ની કચેર એ કરવાની કાયવાહ :
જ લા િશ ણાિધકાર



ીની કચેર એ શાળામાંથી આવેલ આવેદનપ ોની આધારો સ હત ચકાસણી કર

રા.પ.બોડ ારા આપવામાં આવેલ લોગઇન પર તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯

ુ ીમાં ઓનલાઇન એ વ
ુ કરવાના
ધ

ુ ીમાં રા ય પર
ધ

રહશે તથા તમામ આવેદનપ ોની હાડકોપી તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૯

ા બોડ, ગાંધીનગર

ખાતે જમા કરાવવાની રહશે.

 બી

તબ ાની પર

ા:

થમ તબ ામાં રા યના િનયત વૉટામાં મેર ટમાં આવતા િવ ાથ ઓની બી

તબ ાની પર

ા

NCERT, NEW DELHI ારા તા:૧0/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવશે.

 અનામત


એસ.સી. કટગર માટ ૧૫% બેઠક અનામત રહશે.



એસ.ટ . કટગર માટ ૭.૫% બેઠક અનામત રહશે.



ઓ.બી.સી. કટગર માટ ૨૭% બેઠક અનામત રહશે.
(ઓ.બી.સી. અનામતનો લાભ ક ની યાદ માં સમાવેશ થયેલ હોય તેવી
તેવા િવ ાથ ઓને મળવાપા
ઓ.બી.સી.ની ક

રહશે.

યાદ આ સાથે સામે લ રાખેલ છે

મા

થયેલ ઓ.બી.સી. કટગર ના િવ ાથ ઓને લાભ મળવાપા


િત અને નોન- મીલેયર હોય

રફર સ માટ છે . ક ની યાદ માં સમાવેશ
થશે.)

EWS કટગર માટ ૧૦% બેઠક અનામત રહશે. (તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી ન

અ ુ ુ ચત

િતઓ, અ ુ ુ ચત જન

વગ િસવાયની

િતઓ અને સામા જક અને શૈ

ુ બ
જ

ણક ર તે પછાત વગ /અ ય પછાત

િતઓ પૈક ના આિથક ર તે નબળા વગ ને નવી અનામત નીિતનો લાભ આપવા માટ રાજય

સરકાર અરજદારના ુ ુંબના તામામ

ોત મળ ને થતી ુ લ આવક ।. ૮,૦૦,૦૦૦/- ( ક િપયા આઠ લાખ

રુ ા) કરતાં ઓછ થતી હોય તેવી ય કતઓ/ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ આપવા ું ઠરા



થયા

ુ છે .

પી.એચ. કટગર માટ ૪% બેઠક અનામત રહશે.
o

પી.એચ. કટગર ની ૪% અનામત બેઠકો ું વગ કરણ નીચે

ુ બ રહશે. નીચે દશાવેલ અલગ અલગ
જ

પી.એચ. કટગર માં કટગર (a) માટ ૧%, કટગર (b) માટ ૧% , કટગર (c) માટ ૧% અને કટગર
(d) તથા (e) માટ ૧% બેઠક અનામત રહશે.
a) Blindness and Low Vision (BLV)
b) Deaf and hard of hearing (DH)
c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims
and muscular dystrophy (LD)

d) Autism, intellectual disabilities, specific learning disability and mental illness (AID)
e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness
in the posts identified for each disabilities (MD)

 માગદશક


ૂચનાઓ ::

જ લા િશ ણાિધકાર

ીઓએ પોતાના તાબા હઠળની તમામ સરકાર શાળાઓ,

ખાનગી શાળાઓમાં આ

હરનામાંની નકલ તા-૧૩/૦૮/૨૦૧૯

ા ટડ શાળાઓ,

ુ ીમાં ફર યાતપણે પહ ચાડવાની
ધ

રહશે તથા તે પ ની નકલ અ ેની કચેર ને મોકલવાની રહશે.


હરના ું ના મ યાની ક િવલંબથી મ યાની ફર યાદ આવશે તો તેની સં ૂણ

કોઇપણ શાળામાંથી

જવાબદાર સંબિં ધત જ લા િશ ણાિધકાર


િવ ાથ ઓને પર

ીની કચેર ની રહશે.

ા માટના આવેદનપ ો ઓનલાઇન ભર આપવાની સં ૂણ જવાબદાર

તે

શાળાની રહશે.


શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપ ો ઉપર આચાય ીના સ હ-િસ ા કર
આધારો/ માણપ ો સાથે તા-૨૧/૦૯/૨૦૧૯

ુ ીમાં
ધ

જ ર

જ લા િશ ણાિધકાર ની કચેર માં જમા

કરાવવાના રહશે.



જ લા િશ ણાિધકાર ની કચેર એ તમામ આવેદનપ ો આધારો સ હત ચકાસણી કર રા.પ.બોડ ારા
આપવામાં આવેલ લોગઇન પર તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૯
તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૯

ુ ીમાં ઓનલાઇન એ વ
ુ
ધ
કયા બાદ

ુ ીમાં આવેદનપ ોની હાડકોપી રા ય પર
ધ

ા બોડ, ગાંધીનગર ખાતે જમા

કરવાની રહશે.

 અગ યની

ૂચનાઓ ::

િવ ાથ અથવા શાળા ારા તેમના આવેદનપ ો રા ય પર

ા બોડમાં સીધા મોકલવામાં આવશે તો

તે રદ ગણવામાં આવશે.
અર

ફોમચોકસાઇ

ૂવક ઓનલાઇન ભરવા ંુ રહશે. નામ, અટક, જ મ તાર ખ,

બાબતે પાછળથી બોડ ારા

ુ ારો કર આપવામાં આવશે નહ
ધ

અર પ ક ભરવામાં કોઇપણ

કારની

િત ક અ ય કોઇ

ની ખાસ ન ધ લેવી.

ુ કલી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ ફોન

નંબર પર સંપક કરવો.

જ લા ક ાએથી
ગેની

કાિશત થતાં શૈ

ણક મેગે ઝન/વતમાનપ ોમાં પણ

ુ ાં વ ુ િવ ાથ ઓ પર
ેસનોટ આપી વ મ

ામાં ઉપ થત થાય તેવા

હરના ંુ

િસ

થયા

ય નો કરવાના રહશે.

િવ ાથ

હતને

આવેદનપ

યાને લઇ, જ લાની દરક શાળામાંથી ઓછામાં ઓછા ૫ (પાંચ) િવધાથ ઓના

ભરાય તેવા

ય નો કરવાના રહશે.

થળ: ગાંધીનગર
તાર ખ:૦૯/૦૮/૨૦૧૯

(પી.એ.જ ુ )
અ ય
રાજય પર

ા બોડ

ગાંધીનગર

નકલ રવાના અમલાથ


જ લા િશ ણાિધકાર

ી, (તમામ)

જ લાની ધોરણ-૧૦ ધરાવતીતમામશાળાઓને


આસી. કિમ ર ી, ક ીય િવ ાલય,ગાંધીનગરતરફ.
આપના તાબા હઠળની ક ીય િવ ાલયોને



િનયામક ી, િવકસતી

ણ કરવા સા .

િત ક યાણ ખા ,ુ લોકનં:૪/૩,ડા. વરાજ મહતા ભવન4 ગાંધીનગર

આપના િનયં ણ હઠળની શાળાઓને


ણ કરવા સા .

િનયામક ી, સમાજ ક યાણ ખા ુ, લોકનં:૪/૨,ડા. વરાજ મહતા ભવન4 ગાંધીનગર
આપના િનયં ણ હઠળની શાળાઓને



ણ કરવા સા .

ણ કરવા સા .

ું
કિમ ર ી, આ દ િત િવકાસની કચેર , બરસા ડાભવન,સે
ટર-૮
આપના િનયં ણ હઠળની શાળાઓને

ણ કરવા સા .



જનરલ મેનેજર ી, ઇ ડ -બી, ઉ ોગ ભવન, ગાંધીનગર



ચીફ પો ટ મા ટર જનરલ,



મેનજ
ે ર ી,બીલડ ક,અમદાવાદ

 નકલ સિવનય રવાના

ુ રાત રા ય, અમદાવાદ
જ

ણ સા .



માન.િશ ણમં ી ીના ગત સ ચવ ી - િશ ણમં ી ી ું કાયાલય, ગાંધીનગર.



માન.રાજય ક ાના િશ ણમં ી ીના



માન.અ સ ચવ ી, િશ ણ િવભાગ,નવા સ ચવાલય,ગાંધીનગર.



માન. સં ુ ત સ ચવ ી, મા યિમક િશ ણ, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર.



માન. કિમ ર ી, શાળાઓની કચેર , લોકનં:૯,ડા. વરાજ મહતા ભવન,ગાંધીનગર

ગત સ ચવ ી - િશ ણમં ી ી ું કાયાલય, ગાંધીનગર.

ુ રાત રાજય,ગાંધીનગર.
ાથિમક િશ ણ, જ



માન. િનયામક ી,



ુ રાત શૈ
માન. િનયામક ી, જ



સ ચવ ી, સવ િશ ા અ ભયાનની કચેર , ગાંધીનગર.



ાચાય ી, જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન,તમામ.



પો ામ ઑફ સર,એન.ટ .એસ.ઇ., એન.સી.ઇ.આર.ટ .,

ુ રાત રાજય,ગાંધીનગર.
ણક સંશોધન અને તાલીમ પ રષદ, જ

ુ દ હ.

