UT Administration Of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Directorate of Education
Daman-396210
NATIONAL MEANS-CUM-MERIT SCHOLARSHIP SCHEME
The Scheme:
1.

Under this scheme scholarships are awarded to the gifted or meritorious students of Dadra &
Nagar Haveli and Daman & Diu whose parental income is not more than Rs.1,50,000/-per
annum from all sources.

2.

The quota of scholarships for Dadra & Nagar Haveli will be for 22 Students whereas Daman
& Diu will have a quota of 16 students under this scheme.

3.

The scheme will provide reservation to different categories of students as per the existing
reservation norms of the respective Districts i.e. DNH and DD.
These scholarships will be provided on yearly basis to the students studying as regular
students in class IX in a Government, Government-aided and local body schools which will
be renewed for classes X, XI and XII. Thus the scholarships will be for a maximum period of
four years.

4.

5.

The amount of scholarship will be Rs.12000/-per annum @Rs.1000 per month.

Important Dates
Sr.No Particulars
Last date for the submission of application forms and the
examination fees.
20.01.2021
Duly filled application forms, Examination fees and the students details
to be submitted by the schools on the below mentioned Address in
1
their respective Districts.
District
Address of District Education Office
Dadra and Nagar Haveli
Education Department, PWD Complex,
Building no –5, Second floor, Room no 9,
Silvassa– 396230
Ph no – 0260 2642098
Email : nmms.dnh@gmail.com
Daman

Govt. High School, (EM), Opp Custom
House, Near Jetty, Nani Daman –
Ph No – 0260 2250154

Diu

Email : ghsnanidaman@yahoo.in
Education Department, Collectorate ,
Bandar Chowk, Diu – 362520
Ph No- 02875 252199
Email : Edn_diu@yahoo.com

2

Date of Examination

28.02.2021
(Sunday )

Eligibility;
1.

2.

3.

The students should have minimum of 55% marks or equivalent grade in Class VII
examination or appearing in selection test for award of scholarship ( relaxable by 5% for
SC/ST students). The students should be studying in class VIII as regular student in a
Government, Government-aided and local body schools.
Applications for this examination can be downloaded from the official websites of Union
Territory Dadra Nagar Haveli (dnh.nic.in), Daman (daman.nic.in) and Diu (diu.gov.in). Each
school will have to fill out its student applications offline.
The details of the students like Name of student, Date of Birth,should be filled in the
application forms as per the students Aadhaar Card only.

Exam Pattern
1.
2.

The UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu will conduct
the test for selection of students for the award of the National Means-cum-Merit
Scholarship.
The medium of examination will be English and Gujarati only
The State Level Examination will consist of the following two tests:
Test

No. of Questions

Marks

Duration

MAT
(Mental
Ability Test)

90

90

90 minutes

SAT
(Scholastic

90

90

90 minutes

Ability Test)
3.

Mental Ability Test will consist of 90 multiple-choice questions testing verbal and nonverbal meta-cognitive abilities like reasoning and critical thinking. The questions in the
test may be on analogy, classification, numerical series, pattern perception, hidden figure
etc.

4.

Scholastic Aptitude Test will consist of 90 multiple-choice questions covering subjects
namely, science, social studies and mathematics as taught in classes VII and VIII.

5.

Children with disability will be given extra time, as applicable.

Qualifying marks
For selecting the students, the following conditions may apply
1. The students should pass both the tests i.e. MAT and SAT with at least 40% marks in
aggregate taken together for these two tests. For the SC/ST students, this cut off will be
32% marks.
2. There will be no Negative Marking.
3. Only meritorious students will be eligible for the scholarships, as per the allocated
scholarship quota as mentioned above.
4. 4% for physically challenged Group of students. (For details refer coding plan).
5. The awardees should satisfy the eligibilities and the conditions mentioned in the scheme.
Documents required :
1. Photo copy of students Adhaar card
2. Income certificate (Issued by competent authority only)
3. Caste certificate. (Issued by competent authority only) if applicable.
4. PH certificate (if applicable.)
5. Photocopy of class VII marksheet.
Examination Fees
1. General and OBC students – Rs.70/2. PH/SC/ST students – Rs. 50/Disbursement of Scholarships
1. A student can avail only one Scholarship under any scheme.
2. The UT Administration of DNH & DD will send the proposals/list of recommended
beneficiaries on-line on the Scholarship Portal.
3. The Ministry will scrutinize the proposal and sanction funds for releasing them to SBI,
The implementing bank for scheme for disbursal of scholarships to students directly in to
their bank accounts by electronic transfer.

Schools are requested to submit the student’s information in prescribed format in Excel only
The Schools are here by directed to send the soft copy of the data on the email ids of the
their Respective District Only
Students details as per Aadhar Card only (Name, Date of Birth)

Annexure
Name of the School:
Name of the District:

Address:
Centre Code:

Sr. Students Full Name.
Gender
No. (Do Not write initials) Date Of Birth (Male/Female)

Caste
Category
(ST/SC/OBC)

PH Category
(Physical Handicaped)

(Yes/No)

Medium of
Exam

UT Administration Of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Directorate of Education
Daman-396210
“નેળનર ભીન્વ કભ ભેયીટ સ્કોરયળી મોજના”
(“National Means cum Merit Scholarship Scheme”)
,દભણ અને દીલના નફી આર્થિક સ્સ્થર્િ ધયાલિા િેજસ્લી ર્લદ્યાથીઓ

વંઘ પ્રદે ળ દાદયા નગય શલેરી

ધોયણ ૧૨ સુધી અભ્માવ  ૂણણ કયી ળકે િથા ભાધ્મર્ભક િથા ઉચ્ચિય ભાધ્મર્ભક ળાાભાં ડ્રો આઉટ દય ઘટે િે
ુ ી ધોયણ – ૮ ભાં અભ્માવ કયિા ર્લદ્યાથીઓ ભાટે નેળનર ભીન્વ કભ ભેયીટ સ્કોરયળી
શેતથ

(N.M.M.S.) નાભની

મોજના MHRD NEW D ELHI િયપથી અભરભાં મુકલાભાં આલેર છે . યાજ્મ યીક્ષા ફોડણ ,ગાંધીનગય દ્વાયા તા:
૨૮/૦૨/૨૦૨૧, યવલલાયના યોજ આ ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભાટે રાબાથી ર્લદ્યાથીઓની વંદગી કયલા ભાટે યીક્ષા મોજલાભાં
આલળે
આ યીક્ષા ભાટે ના આલેદનત્રો વંઘ પ્રદે ળ દાદયા નગય શલેરી
દીલ ( diu.gov.in) ની અર્ધકૃિ લેફવાઈટયથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે

(dnh.gov.in), દભણ ( daman.nic.in) અને
. દયે ક ળાાએ ોિાના ર્લદ્યાથીઓના

આલેદનત્રો ઓપરાઈન બયલાના યે શળે .
યીક્ષાનો કામયક્રભ :
ક્રભ

ર્લગિ

િાયીખ

ળાા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્રોની ચકાવણી કયી જીલ્રા
નોડર ઓફપવય, ર્ળક્ષણ કચેયી અથલા નીચે જણાલેર વયનાભે
જભા કયાલલાની અંર્િભ િાયીખ

૧

જીલ્રો

જીલ્રા ર્ળક્ષણ ર્લબાગનુ ં વયનામુ ં

દાદયા અને નગય

ર્ળક્ષણ ર્લબાગ,PWD કેમ્વ ,બફલ્ડીંગ

શલેરી

નંફય ૫, ફીજો ભા, રૂભ ન.૯ ર્વરલાવા૩૯૬૨૩૦
પોન ન. 02602642098

Email : nmms.dnh@gmail.com
દભણ

વયકાયી શાઇસ્કૂર (અંગ્રેજી ભાધ્મભ) કસ્ટભ

૨0/૦૧/૨૦૨૧

શાઉવ ની વાભે,જેટી ની નજીક, નાની
દભણપોન ન. 02602250154

Email : ghsnanidaman@yahoo.in
દીલ

ર્ળક્ષણ ર્લબાગ,કરેકટય કચેયી, ફંદય ચોક,
દીલ-362520
પોન ન. 02875 252199

Email : Edn_diu@yahoo.com
૨

યીક્ષા તાયીખ

૨૮/૦૨/૨૦૨૧

વળષ્મવ ૃવત યકભ તથા ચુકલણી ના વનમભો :


યીક્ષા ફાદ જજલ્રાલાય કેટેગયી લાય ર્નમિ કોટાભાં (દા.ન.શ. – ૨૨ ર્લદ્યાથી / દભણ અને દીલ –૧૬ ર્લદ્યાથી )
ભેયીટભાં આલિા ર્લદ્યાથીઓ ને ભાર્વક રૂર્મા ૧૦૦૦/- રેખે લાર્િક રૂર્મા ૧૨૦૦૦/- મુજફ ચાય લણ સુધી
ર્નમિ ાત્રિા ધયાલિા ર્લદ્યાથીઓને ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભલાાત્ર થળે .



ર્ળષ્મવ ૃર્િની યકભની ચુકલણી ર્ળક્ષા ભંત્રારમ ના ગાઈડરાઈન અનુવાય ાત્રિા ધયાલિા ર્લદ્યાથીઓને
બાયિ વયકાયના ર્ળક્ષણ ભંત્રારમ નલી ફદલ્શી દ્વાયા થળે .



ર્ળષ્મવ ૃર્િની યકભ ર્ળક્ષણ ભંત્રારમ દ્વાયા ર્વધીજ રાબાથી ર્લદ્યાથીઓના ફેંક ખાિાભાં નેળનર સ્કોરયળી
ોટણ ર ભાયપિે થળે

.
વલદ્યાથી ની રામકાત :


જે ર્લદ્યાથી ચાલુ ળૈક્ષબણક લણભાં ધોયણ -૮ ભાં વયકાયી પ્રાથર્ભક ળાાઓ , રોકર ફોડી ળાાઓભાં (જીલ્રા
ંચામિ /ભશાનગયાબરકા /નગયાબરકા ની ળાા ) િથા ગ્રાન્ટે ડ પ્રાથર્ભક ળાાઓભાં અભ્માવ કયિા શોમ
િેલા ર્લદ્યાથીઓ N.M.M.S. ની યીક્ષા આી ળકળે .



જનયર કેટેગયીના િથા ઓ .ફી.વી.કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓએ ધોયણ-૭ ભાં ઓછાભાં ઓછા ૫૫ % ગુણ કે વભકક્ષ
ગ્રેડ ભેલેરા શોલા જોઈએ . અનુસ ૂબચિ જાર્િ (S.C.) અને અનુસ ૂબચિ જનજાર્િ (S.T.) ર્લદ્યાથીએ ધોયણ -૭ ભાં
ઓછાભાં ઓછા ૫૦% ગુણકે વભકક્ષ ગ્રેડ ભેલેર શોલો જોઈએ.



િભાભ કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓ ના લારીની લાર્િક આલક રૂર્મા ૧,૫૦,૦૦૦/-થી લધુ નાં શોમ િેલાજ ર્લદ્યાથી
આ યીક્ષા આી ળકળે .



ખાનગી ળાાઓ (પ્રાઇલેટ ળાા / વેલ્પ પાઈનાન્વ ળાા ), કેન્રીમ ર્લદ્યારમ , જલાશય નલોદમ ર્લદ્યારમ ના
ર્લદ્યાથીઓ આ યીક્ષાભાં આલેદનત્ર બયી ળકળે નફશ .

આલકભમાય દા :


એનએભએભએવ ની યીક્ષા ભાટે નક્કી થમા મુજફ ઉભેદલાયના લારીની લાર્િક આલક ૧,૫૦,૦૦૦/-થી લધાયે
ના શોલી જોઈએ. ર્લદ્યાથીઓના આલેદન ત્ર વાથે લારીની લાર્િક આલકના દાખરા ની પ્રભાબણિ નકર અલશ્મ
જોડલાની યશેળે. વયકાય દ્વાયા અર્ધકૃિ કયે ર અધીકાયીશ્રીનો દાખરો જોડલાનો યશેળે

યીક્ષાપી:


જનયર કેટેગયી (GENRAL) િથા ઓફીવી (OBC) કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષા પી રૂર્મા ૭૦/- યશેળે



ી.એચ.(PH), એવ.વી. (SC) િથા એવ.ટી(ST) કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષાપી રૂર્મા ૫૦/- યશેળે



યીક્ષાપી જે િે ળાાએ પોભણ જભા કયાલિી લખિે જે િે જજલ્રા ર્ળક્ષણઅર્ધકયીશ્રી નીકચેયીભાં જભા કયાલલી



કોઈ ણ વંજોગોભાં બયે રી પી યિ કયલાભાં આલળે નશીં

પ્રશ્નત્રનો ઢાાંચો અને ગુણ :
કસોટીનો પ્રકાય

પ્રશ્નો

ગુણ

સભમ

(1) MATફૌર્ધક મોગ્મિા કવોટી

૯૦

૯૦

૯૦ર્ભનીટ

(2) SAT ળૈક્ષબણક મોગ્મિા કવોટી

૯૦

૯૦

૯૦ર્ભનીટ

અભ્માસક્રભ:


MAT ફૌદ્ધિક મોગ્મિા કવોટીના ૯૦ પ્રશ્નો ળાબ્દદક અને અળાબ્દદક િાફકિક ગણિયીના યશેળે. આ પ્રશ્નોભાં વારશ્મ
(Analogy), લગીકયણ (Classification), વંખ્માત્ભકશ્રેણી (Numerical series), ેટનણ (Pattern perception),
છુામેરીઆકૃર્િ (Hidden figure) લગેયેનો વભાલેળ થળે



SAT ળૈક્ષબણક મોગ્મિા કવોટીના ૯૦ પ્રશ્નભાં ધોયણ-૭ અને ધોયણ-૮ ના ગબણિ ર્લજ્ઞાન અને વાભાજજક ર્લજ્ઞાન
ર્લમનો વભાલેળ થળે
ધોયણ-૭ ભાટે ગિ ળૈક્ષબણક લણનો અભ્માવક્રભ યશેળે
ધોયણ-૮ ભાટે ચાલુ ળૈક્ષબણક લણનો પ્રથભ વત્રનો અભ્માવક્રભ યશેળે

ક્લોલરપાઇંગ ગુણ:


જનયર અને ઓ.ફી.વી. કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓએ ફંને ર્લબાગભાં કુ ર ભીને ૪૦ટકા ગુણ ભેલલાના યશેળે િથા
એવ.વી. િથા એવ.ટી. કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓએ ફંને ર્લબાગભાં કુ ર ભીને ૩૨ ટકા ગુણ ભેલલાના યશેળે



ક્લોબરપાઇંગ ગુણ ભેલનાય ર્લદ્યાથીઓ ૈકી જજલ્રાલાય કેટેગયીલાય નક્કી થમેર ક્લોટા મુજફ ભેયીટભાં આલિા
ર્લદ્યાથીઓ જ ર્ળષ્મવ ૃર્િ ભાટે ાત્ર ઠયળે

ી.એચ. કેટેગયીનુાં લગીકયણ:
ી.એચ. કેટેગયીનુ ં નીચે દળાણ લેર અરગ-અરગ વફકેટેગયીભાં લગીકયણ યશેળે
A. Blindness and Low vision (BLV)
B.

Deaf and hard of hearing(DH)

C.

Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarlism, acid attack victims and
musculardystrophy (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 foreachdisabilities(MD)

કસોટી નુાં ભાખુ:ાં


યીક્ષાનુ ં ભાધ્મભ અંગ્રેજી િેભજ ગુજયાિી યશેળે. ર્લદ્યાથી જે ભાધ્મભ વંદ કયળે િે ભાધ્મભનુ ં પ્રશ્નત્ર આલાભાં
આલળે



ુ ક્ષી સ્લરૂ(Multiple Choice Questions-MCQ Based) યશેળે
આ કવોટી ફહુ ર્લકલ્સ્લરૂની અને ર્લર્લધ શેતર



દયે ક પ્રશ્નનો એક ગુણ યશેળે



આ કવોટીઓના મ ૂલ્માંકનભાં કોઈ નકાયાત્ભક મ ૂલ્માંકન યશેળે નશીં



અંધ ર્લદ્યાથીઓને ૩૦ ર્ભર્નટનો લધાયનો વભમ ભલાાત્ર થળે

જરૂયીઆધાયો / પ્રભાણત્રો:



આધાયકાડણ ની ઝેયોક્ષ



આલકના દાખરાની પ્રભાબણિ નકર (વયકાય દ્વાયા અર્ધકૃિ કયે ર અર્ધકાયીશ્રીનો દાખરો જોડલાનો યશેળે)



ધોયણ-૭ ની ભાકણ ળીટ અથલા વભકક્ષ ુયાલો કે દાખરો



જાર્િ અંગેના પ્રભાણત્રની નકર (વયકાય દ્વાયા અર્ધકૃિ કયે ર અર્ધકાયીશ્રી નો દાખરો જોડલાનો યશેળે) (જો રાગુ
ડતુ ં શોમ િો )



ર્લકરાંગિા અંગેના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણિનકર (જો રાગુ ડતુ ં શોમ િો)

ળાાએ કયલાની કામયલાહી:



ર્લદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટે ના આલેદનત્ર બયી આલાની વં ૂણણ જલાફદાયી જે િે ળાાની યશેળે.



વલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષાના આલેદનત્રો બયતા વલદ્યાથીનુાં નાભ ,જન્ભતાયીખ લગેયે આધાયકાર્ય મુજફ જ બયલાભાાં
આલે તેની ખાસ કાજી રેલી.

અગત્મની સ ૂચનાઓ :


આલેદનત્ર ચોકવાઈ  ૂલણક બયલાનુ ં યશેળે. નાભ, અટક, જન્ભિાયીખ, જાર્િ કે અન્મ કોઈ ફાફિે ાછથી ફોડણ
દ્વાયા સુધાયો કયી આલાભાં આલળે નશીં જેની ખાવ નોંધ રેલી



એવ.વી .,એવ.ટી., િેભજ ી.એચ. કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓએ વફટિફપકેટ િેભજ આલકનો દાખરો આલેદનત્ર વાથે
જોડલો પયજજમાિ છે



એવ.વી, એવ.ટી. િેભજ ી.એચ. કેટેગયીના ર્લદ્યાથીઓ દ્વાયા જભા કયામેર પ્રભાણત્રો અને આલકના દાખરાની
જલાફદાયી વંફર્ં ધિોની જ યશેળે



જો પોભણ બયિી લખિે કોઈ ણ નાભ, અટક,જ ન્ભિાયીખ, જાર્િ કે અન્મ કોઈ ભ ૂર શોમ િો ર્લદ્યાથી શાર જે
ળાાભાં અભ્માવ કયિો શોમ િે ળાાના આચામણશ્રીનો વંકણ કયી ર્લદ્યાથીની ર્લગિભાં આચામણશ્રી દ્વાયા સુધાયો
કયલાનો યશેળે



આલેદનત્ર બયલાના છે લ્રા ફદલવોભાં કોઈ ણ ભ ૂર ર્લગિભાં કયામેર સુધાયો ધ્માને રેલાભાં આલળે નશીં
આથી પોભણ બયનાયે આલેદનત્ર ની વભમ ભમાણ દા ધ્માનભાં રઇ સુધાયો કયલાનો યશેળે .સુધાયા કયલાની
જલાફદાયી જે િે ળાાના આચામણની યશેળે



કોર્લડ-૧૯ (COVID-19) ને ધ્માન ભાં યાખિા દયે ક ર્લદ્યાથીઓએ ોિાની વાથે ાણી ની ફોટર , ફટફપન ફોક્ષ
વાથે યાખલા.



દયે ક ર્લદ્યાથી ઓએ પયજજમાિ ભાસ્ક શેયવુ ં પયજજમાિ છે . ભાસ્ક લગય કોઈ ણ ર્લદ્યાથીઓને યીક્ષાખંડ ભાં
પ્રલેળ આલાભાં આલળે નશીં.

Annexure
Name of the School:_____________________ Address:__________________________
Name of the District:______________________ Centre Code:_____________________
PH Category
Sr. Students Full Name.
Gender Cast Category (Physical Handicaped)
No. (Do Not write initials) Date Of Birth (Male/Female) (ST/SC/OBC) (Yes/No)

ુ ફના excel પૉભયટભાાં વલદ્યાથીઓની વલગત આલાની યહેળે.
નોધ: દયે ક ળાાએ ઉય મજ

Medium of
Exam

UT Administration of
Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu
Directorate of Education
Daman-396210
National Means cum Merit Scholarship (NMMS), 2020-21
(Application Form for class VIII only)
Read the instruction carefully given on the next page before filling the application form.
You may take the help from your teacher/parent for filling up the application form.
Date of Examination: 28th February 2021 (Sunday)
Name of the examination centre: (UNIT-I)- Govt. High School, Tokarkhada(Eng. Med)
(UNIT-II) Govt. High School, Khanvel (Mar. Med),
(UNIT-III) Govt. Model School, (Eng. Med),
Nr. Bandodkar Stadium, Nani Daman
(UNIT-IV)- Govt. High School, Fort Road, Diu

Space for the Photograph
(Passport size)

The Photograph should be
endorsed by the Head of
the Institution/Gazetted

State Level 11 digit Roll Number
State Code

Year

Centre Code

Serial No .(Office to fill)

Class

33 335
1. Name of the candidate (Do not write Miss/Master)
Details of Students to be Filled as per Adharcard Only

2.

Father’s name (Do not write Mr./Dr./Prof)

3.

Mother’s Name (Do not write Mr./Dr./Prof)

4.

Sex

Date of birth

Date

5. Area to which candidates resides 6. Caste category of candidate

1

2

1

2

1

2

Male

Female

Rural

Urban

General

OBC

Month

Year

7. Disability status

3

4

1

SC

ST

BLV

2

3

4

5

6

DH

LD

AID

MD NONE

Refer overleaf for details of codes

6b. Do you belong to OBC Category

Yes

NO

(Please enclose a copy of the relevant certificate in support of information at Sr. No. 6 &7)
8.

Postal address of the candidate for correspondence (Do not write father’s or your name)

.
Pin Code
9.

Name and address of the School/Institution in which studying at Class X level

Pin Code
10. Type of the institution in which studying at Class VII (see definition overleaf*)

1 Govt

2 Local Body

3 Private aided

12. Medium of examination (a) English
13. Father’s education

11. Area in which the school is located

4 Private Unaided

1 Rural

2 Urban

(b) Gujarati

14. Father’s Occupation

14. No. of family members living in the house

15. Mother’s education
18. No. of brothers

16. Mother’s Occupation
19. No. of sisters

15. At what no. is the candidate among his/her brothers and sisters
16. Parental annual income.
,

17. Telephone
STD Code

Phone

23. E-mail address

18. Mobile
(Do not leave this column blank)

To be filled by the Head of the Institution/Gazetted Officer

Certified that:
(1) Master/Miss............................................................................................. is a regular student of this School/Institution and he/she has
secured

% marks in the class VII annual examination, i. e., when he/she was promoted from class VII to Class

VIII. He/She has secured ................... marks out of.............................
(2) The particulars given by him/her in the application from have been verified and found in order.
(3) Master/Miss ................................................................................ belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category as per the
records maintained in the Institution.(to be filled for SC/ST candidates only)
Date………………………………
……..…………………………
Signature of the candidate

…………………………………………………….
Signature of the Headmaster/ Headmistress/Gazetted Officer
With seal
(See Instructions Overleaf)

Coding Plan
Read instruction carefully before filling up the Application Form.
Use only Blue or Black Ball Point pen. WRITE IN CAPITAL LETTERS. Do not mark or write outside the boxes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Students details as per Aadhar Card only (Name, Date of Birth)
Leave one box blank between two words. Limit your name and/or address within the space provided for it. Please see example as given below.
Cross(x) only one of the appropriate boxes in items nos. 4, 5 ,6, 7, 10, 11.
Please write code number in items nos 12, 13, 14, 15 as given overleaf.
It is the responsibility of the School to deposit the filled in form with the state concerned Officer before the last date. No request
for condoning delay in submission will be entertained whether it is due to the fault of the Candidate or the Headmaster/Principal
of his/her institution.
Incomplete or defensive applications are liable to be rejected.
4% for Physically Challenged Group of Students, with benchmark disabilities of which, one per cent each shall be reserved

7.
8.

for persons with benchmark disabilities under clauses (a), (b) and (c) and one per cent for persons with benchmark disabilities
under
clauses (d) and (e) namely:
(a)

blindness and low vision (BLV);
deaf and hard of hearing (DH);
locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular
Dystrophy (LD);
autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness (AID);
multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deafblindness in the posts identified for each disabilities' (MD)

(b)
(c)
(d)
(e)

Example for writing Name and Address. Details of Students to be Filled as per Adharcard Only
Father’s Name

O

P

G

U

P

T

A

Postal Address: do not try to write complete address in one line. Break it appropriately as shown below:
1

4

5

C H

E

/

N

6

M O

N

A

I

Medium of Examination
(Refer to item 12)
Medium of
Code
Examination
English
13
Gujarati
14

U

N

T

R

O

A

PIN

Education of Father or Mother
(Refer to item Nos 13 & 15)
Education
Code
No Formal Education
Up to primary
Upper primary
Secondary
Senior secondary
Graduation
Post graduation
Doctoral
Professional degree
(Engineering,Law,
Medicaine, MCA, BA,etc)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Father’s/ Mother’s occupation
(refer to item Nos 14 & 16)
Occupation

Code

Professsional

1

Executive and Managerial

2

Clerical

3

Business

4

Agriculture , fishery

5

Production and Transport

6

Operators and labourers

7

Not employed

8

D

Center
Code

District

State
Code

0001

D&N Haveli

34

0002

Daman

35

0003

Diu

35

