
 NMMS தகய் ககயனடு 

njÁa tUthŒ tê k‰W© Âw‹ go¥òjé¤ bjhif Â£l¤ njªÎ 

NATIONAL MEANS CUM MERIT SCHOLARSHIP SCHEME EXAMINATION (NMMS) 

 

njÁa tUthŒ tê k‰W© Âw‹ go¥òjé¤ Â£l¤Â‹ Ñœ go¥òjé¤ 

bjhif  v£lh« tF¥ò gæY« khzt®fS¡F tH§f¥gL»wJ. cjé¤ bjhif tH§f 

khzt®fis¤ bjçÎ brŒÍ© bghU£L NMMS njªÎ mid¤J t£lhu mséš (Block 

Level) njªÎ ika¦fŸ mik¡f¥g£L v£lh« tF¥ò gæY« khzt®fS¡F nj®Î 

eilbgW»wJ.  Ï¤njªé‰¡fhd bt‰W é§z¥g¦fis Jiwæ‹ www.dge.tn.gov.in 

v‹w Ïizajs© têahf gÂéw¡f© (Download) brŒJ bfhŸsyh©.  óª¤Â brŒa¥g£l 

é©z¥g§fis khzh¡f® jh© gæY© gŸë¤ jiyikahÁçaçl© rkª¥Ã¡f nt§L©. 

 

é©z¥Ã¡F« Kiw: 

 

1. jiyik MÁçaªfŸ / KjštªfŸ jkJ gŸë EMIS- š gÂÎ brŒÂU¡f nt©L«  

v‹gijÍ© k‰W© mÂš F¿¥Ã£LŸs Management ( muR, khefuh£Á,  efuh£Á 

k‰W© muR cjé bgW© gŸëfëš ) Code – I  rçghª¤J cWÂ brŒJ bfhŸs 

nt§L©. Ï›étu¦fŸ Ïšyhj gŸëfë‹ njªtªfŸ M‹iyåš njªé‰F 

é©z¥Ã¡f ÏayhJ. 

 

2. NMMS-njªé‰F é§z¥Ã¡f éU¥gKila njªtªfŸ jh¦fŸ gæY© 

          gŸëæ‹ _ykhf k£Lnk é§z¥Ã¡f ÏaY©. jiyikahÁçaªfŸ  

          njitahd bt‰W é§z¥g¦fis www.dge.tn.gov.in v‹w Ïizajs«   

          _y© gÂéw¡f© brŒJ bfhŸsnt§L©. 

 

3. jiyik MÁçaªfŸ bt‰W é§z¥g¦fis el¥ò¡ fšéah§oš v£lh« tF¥ò 

gæ‹W tU© khztªfël© bfhL¤J bg‰nwhª cjéÍl‹ óª¤Â brŒjš nt§L©. 

 

4. òif¥gl© x£o óª¤Â brŒa¥g£l é§z¥g¤ij njªtªfŸ jh© gæY© 

            gŸëæ‹ jiyikahÁçaçl© njªÎ¡ f£lz© %.50/- cl‹ x¥gil¤jš  

            nt©L«. 

 

5. NMMS njªéš: 2019-20 fšéah§oš 8M© tF¥ò gæY© khzt / khzéaª 

            fy¨J bfhŸsyh©. 

6.  cjé¤ bjhif: njªéš bt‰¿bgW© khzt / khzéaU¡F 9M© tF¥ò Kjš 12 

M© tF¥ò tiu khj© x‹W¡F %.1000/- Åj« cjé¤bjhif tH§f¥gL«. 

 

7. jFÂ:   muR gŸëfŸ / muR cjé bgW© gŸëfŸ / khefuh£Á / efuh£Á gŸëfëš  

Ï¡fšé M§oš 8M© tF¥ò gæy nt§L©. FL«g M©L tUkhd« %.1,50,000/-



¡F äfhkš ÏU¡f nt§L©. 7 M© tF¥ò gŸë ÏWÂ njªéš SC / ST Ãçéd® 50 

rjÅj© kÂ¥bg§fS© k‰w  Ãçédª 55 rjÅj© kÂ¥bg§fŸ / mj‰F Ïizahd 

ju© bg‰¿U¡f nt§L©. 

 

8. é§z¥Ã¡F© Kiw: Ï¤njªéš g¦F bgw khzt / khzéfŸ jh© gæY© gŸë 

jiyik MÁçaiu mQ» é§z¥g¥ got¦fis bg‰W¡ bfhŸsyh©. 

9. nj®Î¡ f£lz«: %.50/- (%ghŒ I©gJ k£L©) é§z¥g¥ got¤Jl‹ gzkhf 

gŸëæ‹ jiyikahÁçaçl« brY¤j nt©L«. 

 

10. njªÎ Kiw k‰W© neu«:  Ï¤nj®Î Ïu©L gFÂfis¡ bfh©lJ. 

 

gFÂ I – kd¤Âw‹ go¥g¿Î¤ njªÎ (Mental Ability Test) (MAT) - 

fhiy 9.30 kâ Kjš 11.00 kâ tiu 

gFÂ II – go¥g¿Î¤ nj®Î (Scholastic Aptitude Test) (SAT) - 

fhiy 11.30 kâ Kjš Ã‰gfš 1.00 kâ tiu 

 

11. ghl¤Â£l« : kd¤Âw‹ go¥g¿Î¤ njªÎ gFÂ I k‰W© go¥g¿Î¤ njªÎ II-id¥ 

bghW¤jk£oš  VHh© tF¥Ã‰Fça KG¥ghlK©, v£lh© tF¥ò Kjš k‰W© 

Ïu©lh« gUt¤Â‰fhd ghl¥gFÂ KGtJ© gæy nt§L©. Ï¥gFÂæš fâj« 20, 

m¿éaš 35, r_f m¿éaš 35 vd 90 édh¡fŸ nf£f¥gL©. kd¤Âw‹ njªit¥ 

bghW¤jk£oš ghl¥gFÂ ãªzaäšiy. Ï¥gFÂæš 90 nfŸéfŸ nf£f¥gL©. 

 

brŒa nt§oa K¡»a gâfŸ- 

gâ 1: njª¢Á bg‰w khztªfë‹ j‰nghija gŸëia (9th Studying 

                       School) f§l¿jš 

 

fl¨j M§L 8© tF¥Ãš NMMSS njªbtGÂ njª¢Á bg‰w khztªfŸ 

j‰nghJ gšntW muR k‰W© muR ãÂÍjé bgW© gŸëfëš 9© tF¥ò gæ‹W 

tU»‹wdª. ÏÂš Kjš gâahf khztªfŸ j‰nghJ 9© tF¥Ãš gæY© gŸëia 

f§l¿jš nt§L©.  Cça M‹iy‹ got¤Âš, NMMSS njªéš njª¢Á bg‰w 

khztç‹ bgaª k‰W© mtª 8© tF¥Ãš go¤j gŸëæ‹ bgaª bfhL¡f¥g£oU¡F©. 

gŸë¤ jiyikahÁçaªfŸ m©khztªfë‹ étu¦fis rçghª¤J, njª¢Á bg‰w 

khztªfŸ j‰nghJ 9© tF¥ig j¦fŸ gŸëæš gæšgtuhf ÏU¥Ã‹, M‹iy‹ 

got¤Âš j¦fŸ gŸëæ‹ bgaçid gÂÎ brŒjš nt§L©. 

 

Ï›étu¤Âid mid¤J gŸë¤ jiyikahÁçaªfS© ftdKl‹ MuhŒ¨J, 8© 

tF¥Ãš NMMSS njªbtGÂa j¦fŸ gŸë khztªfS¡F©, 8© tF¥Ãš ntW gŸëæš 

gæ‹W, j‰nghJ 9© tF¥Ãš j¦fŸ gŸëæš òÂajhf nrª¨j khztªfëš, NMMSS 

njªéš bt‰¿ bg‰w khztªfŸ vtU© cŸsduh v‹gijÍ© e‹F MuhŒ¨J gÂÎfŸ 

nk‰bfhŸs nt§L©. fl¨j M§Lfëš gy gŸëfëš NMMSS njª¢Á bg‰W, òÂajhf 

9« tF¥ò nr®ªj Áy khzt®fS¡F cjé¤bjhif¡F é§z¥Ã¡fhjjhš, mtªfS¡F 

fšé cjé¤bjhif »il¡f bgwhkš òfhªfŸ bgw¥g£LŸsJ. vdnt Ï¥gâæš  

tdKl‹ brašglnt§L©. 



2: khztªfë‹ NMMSS nj¢Áæš cŸs bgaiu nghynt MjhçY© bgaª kh‰w© brŒjš 

 

1. NMMSS njª¢Á bg‰w khztªfë‹ é§z¥g¦fis National Scholarship 

Portal Ïzajs© _y© M‹iyåš gÂÎfŸ nk‰bfhŸs¥gl nt§L©.  

Ï›th§L Kjš khztªfë‹ NMMSS njªé‹ njª¢Á g£oaèš cŸs bgaU© 

Mjhçš cŸs bgaU© f£lha© x‹W nghynt ÏU¤jš nt§L© vd 

bjçé¡f¥g£LŸsJ. 

 

2. vdnt NMMSS njªéš bt‰¿ bg‰w mid¤J khztªfë‹ étu¦fS©  

m¥g£oaèš cŸs khztç‹ bgaU© Mjhçš cŸs mtç‹ bgaU© x‹W 

nghynt ÏU¤jš nt§L©. xU vG¤J mšyJ jiy¥bgG¤J kh¿ ÏU¨jhY©, 

National Scholarship Portal Ïš é§z¥Ã¡f ÏayhJ. 

 

3. vdnt NMMSS njª¢Á bg‰w khztªfë‹ gŸë¤ 

jiyikahÁçaªFÿ khztç‹NMSS njª¢Á g£oaèš cŸs bgaU© Mjhçš 

cŸs khztç‹ bgaU© x‹whf cŸsjh v‹gij cWÂ brŒjš nt§L©. m¥go 

kh‰w© ÏU¡F© khztªfis cl‹ mU»š cŸs bghJ nrit ika¤Â‰F 

(Common Service Centre) br‹W m©khztç‹ bgaiu NMMSS nj®¢Á 

g£oaèš cŸsJ nghynt (xU vG¤J mšyJ jiy¥bgG¤J Tl kh‰w© 

Ïšyhkš)  kh‰w© brŒJ tu m¿ÎW¤j nt©L«. Ï¥gâ äfÎ« K¡»a¤Jt« 

thŒ¨j gâ v‹gjhš,  ÏÂš v›éj Rz¡fK© V‰glhkš, Ï¥gâia Ko¤J 

it¡fnt©L«. 

 

(K¡»a F¿¥ò: khztç‹ Mjhª k‰W© NMMSS njª¢Á g£oaèš, bgaçš ntWghLila 

khzt®fS¡F v¡fhuz¤ij¡ bfh©L« National Scholarship Portal Ïizajs¤Âš 

gÂÎfis nk‰bfhŸs¡ TlhJ. Ã‹dª khztªfS¡F KGikahf é©z¥Ã¡f Ïayhj 

ãiy V‰g£LéL© vd Â£lt£lkhf bjçé¡f¥gL»wJ.) 

 

gâ 3:  njª¢Á bg‰w khztªfë‹ étu¥ got¤Âid óª¤Â brŒJ jahª ãiyæš 

it¤jš Student Registration form   NMMSS njª¢Á bg‰w mid¤J khzt®fS¡F« 

mtªfë‹ KG étu¤ÂidÍ© cça got¤Âš óª¤Â brŒJ gŸëæš jahª ãiyæš 

it¤ÂU¤jš nt§L©. nkY© x›bthU gŸë¡F© NMMSS nj®Î¡fhd xU nehlš 

MÁçaiu (Nodal Teacher) ãaä¤J mtç‹ étu¦fis jahª ãiyæš it¤ÂU¤jš 

nt§L©. Ï›th§L Kjš National Scholarship Portal Ïizajs¤Âš School login 

g¡f¤Âš x›bthU gŸë¡Fkhd nehlš MÁçaç‹ étu¤Âid gÂÎ brŒJ  gÂt 

brŒjj‰fhd got© x¥gil¤J X¥òif bgwnt©L«. 

 

mid¤J gŸëfS© nk‰F¿¥Ã£l Ï©_‹W K¡»a gâfis k£L© Ko¤J it¡f 

nt©L« 

 

 

 



 

 

 



 

  

 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

  

 

 

 



பிரசச்னைகளும் தீரவ்ுகளும் 

1. SCHEME NOT AVAILABLE: 

 

நாணய நாணவினபது பனப ்NMMS யதபவ்ு நுகமவுச ்சீட்டி் அ்து 

யதப்்பதடுக்க்ட்ட நாணயபக்ி் பனப ்ட்டினலி் உ்து யா் 

இருக்கயயண்டுந். அதி் உ்து யாயய ஆதாப ்அட்கடயிலுந் இருக்க 

யயண்டுந். எயய பனப ்சபிாபத்்து இபண்டிலுந் ஒ்று யா இரு்தா் இ்த 

பிபசச்க ஏ்டாது. 

 

அய்யாறு ஆதாப ்அட்கடயிலுந் நாணயப ்யதபச்ச்ி அறிக்ககயிலுந் பனப ்

நாறுட்டு இரு்தா் ஆதாகப அடி்கடனாக பகா்ாந் IDENTIFICATION DETAILS 

எ்தி் யங்கி ாஸ் புத்தகத்கத ஸ்யக் பசன்து அதக அடி்கடனாக 

பகாண்டு தியய்ந் பசன்து விண்ண்பித்தா் இ்த பிபசச்க ஏ்டாது. 

 

அயதயா் நாணயபது ்ியி் ஆயணங்கி்டி பி்தயததி ஒ்றுந் NMMS 

யதபவ்ு அறிக்ககயி் அ்து நுகமவுசச்ீட்டி் ஒ்றுந் இரு்பி், உண்கநனா 

்ியி் ஆயணங்கி்டினா பி்த யததிகன திவிடாந் நுகமவுச ்

சீட்டி் உ் பி்த யததிகன திவிட்டா் இ்பிபசச்க ஏ்டாது. 

 

நாணயபது வியபங்கக முத்முதலி் திவுபசன்யுந் யாது SCHOLARSHIP SCHEME 

எ்த்கு திாக INCENTIVE SCHEME எ்று யதப்்பதடுத்தா் அந்நாணயருக்கு 

யருந் ID  IN எ்று ஆபந்பிக்குந் இதிலுந் இ்த பிபசச்க ஏ்டுந்.  எயய 

அந்நாணயபது விண்ண்த்கத திருந் ப்று(WITHDRAWAL APPLICATION) 

மீண்டுந் சபினா முகயி் யதப்்பதடுத்து விண்ண்பிக்கயயண்டுந். 

 

நாணயபக்ி் விண்ண்த்தி் வியபங்கக உ்டீு பசன்யுந்யாது 

COMPETITIVE EXAM PASSED எ் இடத்தி் NMMS எ யதப்்பதடுத்து அத் அடுத்த 

கட்டத்தி் நாிந் தமிம்ாடு எ்றுந் நாணயபது யதபவ்ு எண் யதபச்ச்ி 

அறிக்ககயி் உ் எண்கணயுந் ஆண்டு எ் இடத்தி் யதபவ்ு எழுதின க்வி 

அண்டு(2019) எ்றுந் சபினாக குறி்பிட்டா் இ்பிபசச்க எமாது. 

 

நாணயபது குடுந் ஆண்டு யருநாந் 1,50,000க்கு அதிகநாக உ்டீு பசன்தா் 

இ்பிபசச்க ஏ்டுந். 

 

நாணயபது கட்தாண்டு நதி்பண் தியுந் யாதுந் உபின அவி் 

இ்கபனி் இ்பிபசச்க ஏ்டுந். 

 

2. கண்டி்ாக விண்ண்பிக்குந் அகயருக்குந் BONAFIDE CERTIFICATE திவிக்கந் 

பசன்து நாப்வு புகக்டந் ஒட்டி தககநனாசிபினப ்ககபனா்ந்  ந்றுந் 

அயபி் முத்திகப ந்றுந் ்ியி் முத்திகப இட்டு அதக ஸ்யக் பசன்து 

தியய்ந் பசன்னயயண்டுந். இ்கபனி் விண்ண்ந் ிபாகபி்த்கா 

யான்்புக் உ்து. 

 

 

3. 9ஆந் யகு்பி் முத்முதலி் விண்ண்பித்த பிகு அடுத்த ஆண்டுகி் 

அய்விண்ண்ங்க் புது்பிக்கடயயண்டுந். ஓபாண்டு புது்பிக்க தயறிாலுந் 

அத் பிகு புது்பிக்க முடினாது. எயய தயாந் 10,11 ந்றுந் 12ஆந் யகு்பி் 

விண்ண்ங்க் புது்பிக்க்டயயண்டுந். 

 

4. இத்திட்டத்தி் கீம் விண்ண்பிக்க அ்து புது்பிக்க யயண்டுபநி் 

அந்நாணயப ்அபசு அ்து அபசு உதவி பறுந் ்ிகி் நட்டுயந 9,10,11 

ந்றுந் 12ஆந் யகு்பு யியயண்டுந். 



 

5. நாணயப ்அவி் விண்ண்ங்கக தியய்ந் பசன்து சநபப்ித்த்பி் அத் 

விண்ண் கக அசப்சடுத்து கயத்துக்பகா்யயண்டுந். 

 

6. நாணயபக்ளுக்கு விண்ண்பிக்குந் யாது யமங்க்டுந ப்யாபக்ி் 

ககயசி எண் மிக முக்கினநாக அடுத்த 4 ஆண்டுகளுக்குந் 

கயத்திருக்கயயண்டுந். ஏபி் பி்காத்தி் அ்த எண்ணி்குதா் 

வியபங்க் அனு்டுயதுட் புது்பி்த்குந் யதகய்டுந். 

 

7. ்ிக்கா னாப ்பசா் ந்றுந் கடவுசப்சா் கண்டி்ாக உபின 

தியயடுகி் எழுத்ட்டு பாநபிக்க்டயயண்டுந்.  இ்கபனி் அடிக்கடி 

அது ந்து யாயதாயா அ்து உபின ஆசிபினப ்நா்ந் ப்று பச்ா் 

அது பதபினாந் யான்விடுகிது.  யநலுந் நறு கடவுசப்சா் ப 

முன்சித்தாலுந் யபங்கி் OTP யருகிது, ஆா் உ்நுகமன 

முடினயதி்க. 

 

8. நாணயப ்விண்ணபித்தபி் ்ியி் னாப ்பசா் ந்றுந் கடவுசப்சா் 

பகாடுத்து உ்நுகம்து நாணயபக்ி் விண்ண்ங்கக ாந் சபிாபத்்து 

அடுத்த ிகக்கு அனு்பிா் நட்டுயந ்ி அவிா ணி முடி்ததாக 

பாரு். 

 

9. யங்கிக் கணக்கு எண் குக்தது 9 இக்கங்களுக்கு குகனாந் இருக்க 

யயண்டுந். ஆபந் எண் 0 எ்று இரு்பி் கண்டி்ாக அதகயுந் உ்டீு 

பசன்ன யயண்டுந்.இகயக் அகத்கதயுந் சபினாக பசன்துந் நாணயபது 

யங்கிக்கணக்கி்கு ணந் யபவி்க எ் பிபசச்க ஏ்டுகிது.  யங்கிக் 

கணக்கு ZERO BALANCE கணக்கு துயக்க்ட்டா் அத் காந் 3 ஆண்டுக் 

இருக்குந்.  ஆா் கடமுகயி் எ்த யங்கியுந் இதக பசன்னாந் ரூ,200 

அ்து 500 ப்று கணக்கு துயங்க்டுயதா் அதி் நாணயப ்குக்தது 3 

நாதத்தி்கு ஒருமுக ணந் பசலுத்துத் அ்து ணந் எடுத்த் டயடிக்கக 

பசன்தா் நட்டுயந யங்கிக் கணக்கு பச்தத்க்க ிகயி் இருக்குந். 

 

10. தகுதியு் நாணயபக்்கு ஏயதா ஒரு காபணத்தா் ணந் கிகடக்கவி்க எி் 

இதி் இகணக்க்ட்டிருக்குந் கடிதத்கத்யா்று தனாபித்து டி்லியி் உ் 

MHRDக்கு அனு்பிா் உபின பதாகக சபிாபக்்க்ட்டு நாணயப ்யங்கி 

கணக்கி் யபவு கயக்க்டுந். 

 

 


