વષ:૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫ દરિમયાન ધોરણ-૮ માં અ યાસ કરતાં િવ ાથ ઓ !ારા આપવામાં આવેલ
એન.એમ.એમ.એસ. પર()ામાં મેર(ટમાં આવનાર િવ ાથ ની બ,ક ખાતાની િવગતો રાજય પર()ા
બોડની વેબસાઇટ http:gujarat-education.gov.in/seb પર ભરવાની થાય છે .
પર()ા માટ4ના આવેદનપ5ો ભરતી વખતે આ િવ ાથ ઓ ધોરણ-૮ માં અ યાસ કરતા હોય, ધોરણ-૮
ની 7 ૂળ શાળા !ારા આ મા;હતી ભરાવવા<ુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ છે .
આ માટ4 રા>ય ક)ાએ એક અલગ પોટલ બનાવવામાં આ?@ુ ં છે Aના પર આ િવ ાથ ઓની મા;હતી
ભર( તેની હાડકોપી રા>ય પર()ા બોડ Bુધી પCહચાડવાની થશે.
:
•

ઓનલાઇન ફોમ ભરવા માટ4 સૌGથમ http:gujarat-education.gov.in/seb પર આપેલ “૨૦૧૨ થી
૨૦૧૫ ની બ,ક ખાતાની િવગતો” િવક\પ પર ]લીક કર^ુ.ં

•

_યારબાદ િવ ાથ <ુ ં પર()ા વષ,રોલ નંબર તથા જaમ તાર(ખ નાખી સબમીટ બટન પર ]લીક કર^ુ.ં

•

સબમીટ બટન પર ]લીક કયા બાદ bc(ન પર િવ ાથ ની મા;હતી ભરવા માટ4< ુ ં ફોમ dુલશે.

•

આ મા;હતીમાં િવભાગ-A માં િવ ાથ ના પર()ાના આવેદનપ5 ભરતી વખતે ભર4 લ મા;હતી હશે. Aમાં
કોઇપણ Gકારનો ફ4રફાર થઇ શકશે ન;હ.

•

િવભાગ-B માં િવ ાથ ની ધોરણ-૯ ની િવગતો ભરવાની રહ4શે. (વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫ Bુધીના
િવ ાથ ઓ માટ4 આ મા;હતી dુલશે)

•

િવભાગ-C માં િવ ાથ ની ધોરણ-૧૦ ની િવગતો ભરવાની રહ4શે. (વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૪ Bુધીના
િવ ાથ ઓ માટ4 આ મા;હતી dુલશે)

•

િવભાગ-D માં િવ ાથ ની ધોરણ-૧૧ ની િવગતો ભરવાની રહ4શે. (વષ-૨૦૧૨ અને ૨૦૧૩ ના
િવ ાથ ઓ માટ4 આ મા;હતી dુલશે)

•

િવભાગ-E માં િવ ાથ ની ધોરણ-૧૨ ની િવગતો ભરવાની રહ4શે. (વષ-૨૦૧૨ િવ ાથ ઓ માટ4 આ
મા;હતી dુલશે)

•

આ મા;હતી ભયા બાદ િવભાગ-F િવ ાથ ની ?યp]તગત મા;હતી ભરવાની રહ4શે.
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આ મા;હતી ભયા બાદ િવભાગ-G િવ ાથ ની બ,ક ખાતાની િવગતો ભરવાની રહ4શે.
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_યારબાદ સબમીટ બટન પર ]લીક કરવાથી તમામ મા;હતી સેવ થશે અને િGaટ બટન પર ]લીક
કર( ફોમની હાડકોપી મેળવી લેવાની રહ4શે.

•

ફોમની હાડકોપી પર સ;હ િસrા કર( તે હાડકોપી ટાઇમલાઇનમાં જણા?યા 7ુજબ સમયમયાદામાં
તાsુકા Gાથિમક િશ)ણાિધકાર(/શાસનાિધકાર(ની કચેર(માં જમા કરવવાની રહ4શે.
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૧

નોડલ ઑફ(સર (NSP 2.0)નો રા>ય ક)ાનો માગદશન વકશોપ

૨૯/૦૮/૨૦૧૬

૨

રા.પ.બોડ !ારા વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫ ની િવ ાથ યાદ( તમામ vજ.Gા.િશ.અ.wી

૨૯/૦૮/૨૦૧૬

!ારા િનમાયેલ નોડલ ઑફ(સર (NSP 2.0)ને ઇ-મેલથી મોકલવાની તાર(ખ
3

નોડલ ઑફ(સર (NSP 2.0)એ વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫ ની િવ ાથ યાદ( તથા

૩૧/૦૮/૨૦૧૬

ઓનલાઇન મા;હતી ભરવાની પyિત અને ટાઇમલાઇન તાsુકા Gાથિમક
િશ)ણાિધકાર(/શાસનાિધકાર(ની કચેર(ને મોકલવાની zિતમ તાર(ખ
૪

તાsુકા Gાથિમક િશ)ણાિધકાર(/શાસનાિધકાર(ની કચેર(એ વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫

૦૩/૦૯/૨૦૧૬

ની િવ ાથ યાદ( તથા ઓનલાઇન મા;હતી ભરવાની પyિત અને ટાઇમલાઇન
શાળાને મોકલવાની zિતમ તાર(ખ
૫

શાળાએ રા>ય પર()ા બોડની વેબસાઇટ http:gujarat-education.gov.in/seb
પર આપેલ લ{ક પર વષ-૨૦૧૨ થી ૨૦૧૫માં મેર(ટમાં આવેલ િવ ાથ ઓની

૦૬/૦૯/૨૦૧૬ થી
૧૭/૦૯/૨૦૧૬

મા;હતી ભરવાનો સમયગાળો
૬

શાળા !ારા ભરાવામાં આવેલ ફોમની હાડકોપી સ;હ-િસrા કર( તાsુકા Gાથિમક

૧૯/૦૯/૨૦૧૬

િશ)ણાિધકાર(/શાસનાિધકાર(ની કચેર(માં જમા કરવવાની zિતમ તાર(ખ
૭

તાsુકા Gાથિમક િશ)ણાિધકાર(/શાસનાિધકાર(ની કચેર(માં આવેલ ફોમની

૨૧/૦૯/૨૦૧૬

હાડકોપી vજ\લા નોડલ ઑફ(સરને જમા કરવવાની zિતમ તાર(ખ
૮

vજ\લા નોડલ ઑફ(સર પાસે આવેલ ફોમની હાડકોપી રા>ય પર()ા બોડમાં જમા
કરવવાની zિતમ તાર(ખ

૨૩/૦૯/૨૦૧૬

