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“National Talent Search Examination” 

 

&'(�)�*+, ::./�,к:��પ1�/NTSE/2016/6840-6882          ��:08/08/2016 

 

ચા� ુ શૈ�"ણક વષ�મા ં ધોરણ-૧૦ મા ં અ*યાસ કરતા ં િવ,ાથ.ઓ માટ0 એન.સી.ઇ.આર.ટ�. , 5 6 ુ

7દ9 હ� ;<ુુ=>ૃત રા@ A�ય Bિતભા શોધ કસોટ� (એન.ટ�.એસ.ઇ.) િશ@યFિૃG માટ0ની પર��ા બ ે તબકકામા ં

લવેાનાર છે. Bથમ તબકકાની પર��ા  રા�ય પર��ા બોડ�,ગાધંીનગર Jારા  ��.06/11/2016, ��<<��)� 

રોજ યોજવામા ંઆવશે.  

= પ��>� /��()� =<?@)પA�   www.sebexam.org   <?1��F� પ� 

��:20/08/2016 G� ��:20/09/2016 @��/	�) I)J�F) �<�)� �'(ш?. 

  

� �ш�	K L�M)� �к/ �G� N Oк<P�)� �)	/� : 

NTSE પર��ાના તમામ તબOામા ં પાસ થનાર િવ,ાથ.ને એન.સી.ઇ.આર.ટ�.,       

5 6 ુ7દ9 હ� Jારા નીચે Pજુબ િશ@યFિૃG મળવાપાR થશે. 

• ધોરણ-૧૧ તથા ધોરણ-૧૨ મા ંમાિસક S! ૧૨૫૦/- િશ@યFિૃG મળશે. 

• અ5ડરWે�6એુશન તથા પો=ટWે�6એુશન અ*યાસ માટ0 માિસક S! ૨૦૦૦/- િશ@યFિૃG 

મળશે.  

• Ph.D. અ*યાસ માટ0 6.ુ[.સી. ના િનયમા\સુાર િશ@યFિૃG મળવાપાR થશે.  

� પ��>�)� к�	Q./ : 
./ �<R�  ����х 

૧ ]હ0રનાPુ ંબહાર પાડ^ાની તાર�ખ  ૦૮/૦૮/૨૦૧૬ 

૨ www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પર��ા માટ0\ ુ ંઆવેદનપR  

ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  

૨૦/૮/૨૦૧૬ થી ૨૦/૯/૨૦૧૬ 

3 પર��ા માટ0ની ફ� પો=ટ ઓફ�સ ખાતે /ઓનલાઇન ફ� ભરવાનો  

સમયગાળો 

૨૦/૮/૨૦૧૬ થી ૨૧/૯/૨૦૧૬ 

૪ શાળા Jારા ભરાયેલા આવેદનપRો DEO કચેર�મા ંજમા 

કરાવવાની fિતમ તાર�ખ 

૨૬/૦૯/૨૦૧૬ 

૫

  

DEO કચેર� Jારા આવેદનપRોની ચકાસણી કર�  રા.પ.બોડ� 

Jારા આપવામ ંઆવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એgવુ 

કરવાની fિતમ તાર�ખ 

૭/૧૦/૨૦૧૬ 

૬ DEO કચેર� Jારા શાળામાથંી આવેલ આવેદનપRોની હાડ�કોપી 

રા.પ.બોડ�મા ંજમા કરાવવાની fિતમ તાર�ખ  

૧૦/૧૦/૨૦૧૬ 

૭ પર��ા તાર�ખ ૦૬/૧૧/૨૦૧૬ 



� T/?@<��)� J�	к�� : 

i િવ,ાથ. ચા� ુ શૈ�"ણક વષ�મા ં ધોરણ-૧૦ મા ંસરકાર�  શાળા, Wા5ટ0ડ શાળા, ખાનગી શાળા 

અથવા  લોકલ બોડ� =>ુલમા ંઅ*યાસ કરતા હોય તેવા િવ,ાથ.ઓ NTSE ની પર��ા આપી શકશે. 

i િવ,ાથ. P�ુત jુરવત. િશ�ણ ક05k (Open Learning Distance)મા ંઅ*યાસ કરતા હોય તેવા 

૧/૭/૨૦૧૬ ના રોજ ૧૮ વષ�થી ઓછ� xમરના, નોકર� ન કરતા હોય તેમજ Bથમ વખત ધોરણ-૧૦ ની 

પર��ામા ંઉપz=થત થનાર હોય તેવા િવ,ાથ.ઓ પણ NTSE ની પર��ા આપી શકશે. 

િવદ0શમા ંધોરણ-૧૦ મા ંઅ*યાસ કરતા ભારતીય િવ,ાથ.ઓ બી] તબOાની પર��ા માટ0 સીધી 

ઉમેદવાર� કર� શકશે. આ માટ0 NCERT ની વેબસાઇટ પર ઑ�ટો~બર-૨૦૧૬ મા ં Bિસ� થનાર 

આવેદનપR ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ �ધુીમા ંNCERT Jારા �ચૂ�યા Pજુબ ભરવા\ુ ંરહ0શે.  

 

� =<к /	�Q@� : 

એન.સી.ઇ.આર.ટ�.,56 ુ 7દ9 હ�ની Jારા નકક� થયા Pજુબ આવક મયા�દા � યાનમા ંલેવાની નથી.i 

ઉમેદવાર = કોલરશીપ મેળવવાને પાR ઠર0 છે. તે ઉમેદવારોને ;રૂ0;રૂ� = કોલરશીપ મળશે. 

� પ��>� U� : 

• જનરલ ક0ટ0ગર�ના િવ,ાથ.ઓ માટ0 પર��ા ફ� Sા.૭૦/- રહ0શે.  

• એસ.સી. તથા એસ.ટ�. ક0ટ0ગર�ના િવ,ાથ.ઓ માટ0 પર��ા ફ� Sા.૫૦/- રહ0શે.  

• સિવ�સચા� અલગથી �કૂવવાનો રહ0શે.   
 

� પ��>�V+, /�W 	/ : 

પર��ા\ુ ંમા� યમ fWે[ તેમજ �જુરાતી રહ0શે અને B�ો બ�િુવક9 પ રહ0શે. 
 

� 
XપA)� Y�,Z� [)? \+P : 

к���� )� 
к�� 
X� \+P �/	 

(૧) બૌ��ધક યો�યતા કસોટ� (MAT) ૫૦ ૫૦ ૪૫ િમનીટ 

(૨) ભાષા કસોટ� (LT) fWે[ અથવા �જુરાતી ૫૦ ૫૦ ૪૫ િમનીટ 

(૩) શૌ"�ક યો�યતા કસોટ� (SAT) 

ગ"ણત-૨૦  

િવ�ાન -૪૦ 

સામા�જક િવ�ાન -૪૦ 
 

૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦ િમનીટ 

)]�::^� T/?@<���)? પ��>�/�, �)	/ [V+��� <����)� �/	 /_<�પ�A Gш?.  

� `<abJU�cR \+P: 

જનરલ ક0ટ0ગર�ના િવ,ાથ.ઓ માટ0 દર0ક િવભાગમા ં �વૉ"લફા�ગ �ણુ ૪૦% તથા એસ.સી.,એસ.ટ�. તથા 

પી.એચ. ક0ટ0ગર�ના િવ,ાથ.ઓ માટ0 દર0ક િવભાગમા ં�વૉ"લફા�ગ �ણુ ૩૨% રહ0શે. ભાષાના િવભાગમા ં�વૉ"લફા�ગ 

�ણુ મેળવવા જSર� છે પરં� ુભાષાના �ણુ ફાઇનલ મેર�ટમા ંગણવામા ંઆવશે ન7હ.  



� I)J�F) [�d к�<�)� ��� :- 

 આ ]હ0રાતના સદંભ�મા ં રા�ય પર��ા બોડ� Jારા ઓનલાઇન જ અર[ =વીકારવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર ��.20/8/2016 (1પ��)� 14.00) G� ��.20/9/2016 (1પ��)� 15.00 кJ�к h+��) 

દર~યાન www.sebexam.org પર અર[પRક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર0 અર[ કરવા માટ0 નીચ ે

Pજુબના =ટ0�સ અ\સુરવાના રહ0શે. અર[પRક Confirm કયા� પછ� જ અર[ મા5ય ગણાશે. 

• સમW ફોમ� fWે[મા ંભરવા\ુ ંરહ0શે. 

• સૌ Bથમ www.sebexam.org પર જFુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપરClick કરFુ.ં 

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

• Apply Now પ� Click к�<�G� Application Format  @(х�ш?. Application Format   /�, �i
G/ 

/�R<�/�, =<?J �/�/ /�j'�� �<�)� �'(ш?. 

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

Generate  થશે. i ઉમેદવાર0 સાચવીને રાખવાનો રહ0શે. 

• 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 Bથમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(10 

Kb)સાઇઝથી વધાર0 નહ� તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે 

Choose File ના =��નમાથંી i 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 દ0ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature પણ upload કરવાની રહ0શે. 

• હવેConfirm Applicationપર  Click કરો.અહ� તમારો Application Number Type કરો અને તમાર� Birth 

Date Type કરો. �યારબાદ Submit પર Click કરો. જો અ7હ અર[મા ં�ધુારો કરવાનો જણાય તો Edit 

Application  ઉપર Click કર�ને �ધુારો કર� લવેો. અર[ Confirm કયા� પહ0લા ંકોઇ પણ Bકારનો �ધુારો 

અર[મા ં કર� શકાશે. પરં� ુઅર[ Confirm થઇ ગયા બાદ અર[મા ં કોઇપણ ]તનો �ધુારો કર� 

શકાશેનહ�. 

• જો અર[ �ધુારવાની જSર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરFુ.ંConfirm પર Click કરવાથી 

ઉમેદવારની અર[નો Online  =વીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા5ય ગણાશે. 

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

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

• અ7હ�થી તમાર� અર[પRકની તથા ફ� ચલણની િB5ટ કાઢ�  લવેી.  

• �યારબાદ ફ� ચલણની =લીપ �જુરાતની કોઇપણ કો~�6ટુરાઇઝ ભારતીય પો=ટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� 

રોકડમા ંઅથવા ઓનલાઇન પેમે5ટ ગેટવે Jારા ATM CARD/NET BANKING થી પર��ા ફ� ભર� શકશે.  
 

 

  



� ш�_�k к�<�)� к�	Q<�'�: 

• િવ,ાથ.ઓને પર��ા માટ0ના આવેદનપRો ઓનલાઇન ભર� આપવાની સ;ંણૂ� જવાબદાર� i તે 

શાળાની રહ0શે. 

• શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપRો ઉપર આચાય� ીના સ7હ-િસOા કર�  જSર� 

આધારો/BમાણપRો સાથે ��-26/09/2016 �ધુીમા ં  �જ9લા િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�મા ં જમા 

કરાવવાના રહ0શે. 

 

� lmnJ� �ш>P���к���)� к�<�)� к�	Q<�'�:  

• �જ9લા િશ�ણાિધકાર� ીની કચેર�એ  શાળામાથંી આવેલ આવેદનપRોની આધારો સ7હત ચકાસણી કર� 

રા.પ.બોડ� Jારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર ��:07/10/2016 �ધુીમા ંઓનલાઇન એgવુ કરવાના 

રહ0શે.  

• �જ9લા િશ�ણાિધકાર� ીની કચેર�એ તમામ આવેદનપRોની હાડ�કોપી ��:10/10/2016 �ધુીમા ંરા�ય 

પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાની રહ0શે. 
 

)]�: =<?@)પA� ��.પ.1�pQ q��� =પ<�/�, =<?J J�RF) પ� I)J�F) kr+< к�<� /��()� 

પs�� �G� t+u� )?/ [)? પ��<pQ 1�pQ q��� [JR પAG� �/�/ lmnJ� �ш>P���к���v�)� кZ?��)? 

/�кJ� =પ<�/�, =<?J w?. 
  

� U� �<�)� ���:   

• પર��ા ફ� ભરવા માટ0 ઉમેદવાર0 અર[  Confirm થયા બાદ ચલણ =લીપ િB5ટ કર� , આ પે =લીપ 

�જુરાતની કોઇપણ કો~�6ટુરાઇઝ ભારતીય પો=ટ ઑફ�સની શાખામા ં ફ� રોકડમા ંજમા કરાવવાની 

રહ0શે.  

• ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમે5ટ ગેટવે Jારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર��ા ફ� ભર� શકશે.  

 

� mx�� =���� / 
/�PપA� :  

I)J�F) �(J =<?@)પA)� �
yz� к�Y� �?)� ��G? )�Z? *+m1)� =����/ 
/�PપA� 

m�p<�)� �'(ш?.  

� ફ� ભયા�\ ુ ંચલણ (માR SEB કોપી) 

� ]િત fગનેા BમાણપRની Bમા"ણત નકલ  (જો લા� ુપડ� ુહોય તો) 

� િવકલાગંતા fગનેા BમાણપRની Bમા"ણત નકલ (જો લા� ુપડ� ુહોય તો) 

 

� 1�& �1{�)� પ��>� :  

Bથમ તબOામા ં રા�યના ૧૭૩ િવ,ાથ.ઓના �વૉટામા ં મેર�ટમા ં આવતા િવ,ાથ.ઓની બી] 

તબOાની પર��ા NCERT, NEW DELHI Jારા તા:૧૪/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ ગાધંીનગર ખાતે યોજવામા ં

આવશે.  



 

� /�RQ@шQк h OZ)�I :: 

• �જ9લા િશ�ણાિધકાર� ીઓએ પોતાના તાબા હ0ઠળની તમામ સરકાર� શાળાઓ, Wા5ટ0ડ શાળાઓ, 

ખાનગી શાળાઓમા ં આ ]હ0રનામાનંી નકલ ��-20/08/2016 �ધુીમા ં ફર[યાતપણ ે

પહ¥ચાડવાની રહ0શે તથા તે પRની નકલ અRેની કચેર�ને મોકલવાની રહ0શે.  

• કોઇપણ શાળામાથંી ]હ0રનાPુ ંના મ¦યાની ક0 િવલબંથી મ¦યાની ફર�યાદ આવશે તો તેની સ;ંણૂ� 

જવાબદાર� સબંિંધત �જ9લા િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�ની રહ0શે. 

• િવ,ાથ.ઓને પર��ા માટ0ના આવેદનપRો ઓનલાઇન ભર� આપવાની સ;ંણૂ� જવાબદાર� i તે 

શાળાની રહ0શે.  

• શાળાએ ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપRો ઉપર આચાય� ીના સ7હ-િસOા કર�  જSર� 

આધારો/BમાણપRો સાથે ��-26/09/2016 �ધુીમા ં  �જ9લા િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�મા ં જમા 

કરાવવાના રહ0શે. 

• �જ9લા િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ તમામ આવેદનપRો આધારો સ7હત ચકાસણી કર�  રા.પ.બોડ� 

Jારા આપવામા ં આવેલ લોગઇન પર ��:07/10/2016 ઓનલાઇન એgવુ કયા� બાદ  

��:10/10/2016 �ધુીમા ંઆવેદનપRોની હાડ�કોપી રા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા 

કરવાની રહ0શે. 
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 [�d U�/Q Z�к��F ~ O<Qк I)J�F) �<�V+, �'(ш?. )�/, [�к,mz/ ����х,&�� к( [z	 к�F 

1�1�? પ�w_G� 1�pQ q��� h+���� к�� =પ<�/�, =<ш? )'� �)� х�� )]� J?<�.  
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� )кJ �<�)� [/J�G� 

(૧) �જ9લા િશ�ણાિધકાર� ી, (તમામ) 

�જ9લાની ધોરણ-૧૦ ધરાવતી તમામ શાળાઓને ]ણ કરવા સાS. 

(૨)આસી. કિમ�ર ી, ક05kીય િવ,ાલય,ગાધંીનગર તરફ. 

આપના તાબા હ0ઠળની ક05kીય િવ,ાલયોને ]ણ કરવા સાS. 

(૩) િનયામક ી, સમાજ ક9યાણ ખા�,ુ §લોક ન:ં૪/૨,ડા�.[વરાજ મહ0તા ભવન4 ગાધંીનગર 

આપના િનયRંણ હ0ઠળની શાળાઓને ]ણ કરવા સાS. 

(૪) િનયામક ી, િવકસતી ]િત ક9યાણ ખા�,ુ §લોક ન:ં૪/૩,ડા�.[વરાજ મહ0તા ભવન4 ગાધંીનગર 

આપના િનયRંણ હ0ઠળની શાળાઓને ]ણ કરવા સાS. 

(૫) કિમ�ર ી, આ7દ]િત િવકાસની કચરે�, "બરસાPુડંા ભવન,સે�ટર-૮ 

આપના િનયRંણ હ0ઠળની શાળાઓને ]ણ કરવા સાS. 

(૬) જનરલ મેનેજર ી, ઇ5ડ0�-બી, ઉ,ોગ ભવન, ગાધંીનગર 

(૭) ચીફ પો=ટ મા=ટર જનરલ, �જુરાત રા�ય, અમદાવાદ 
  

� )кJ ��@� �<�)� &P ��x. 

(૧) અW સ"ચવ ી, િશ�ણ િવભાગ, સ"ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૨) કિમ�ર ી, શાળાઓની કચેર�, §લોક ન:ં૯,ડા�.[વરાજ મહ0તા ભવન, ગાધંીનગર  

(૩) એન.ટ�.એસ.ઇ. સેલ, એન.સી.ઇ.આર.ટ�., 56 ુ7દ9હ�.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


