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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર 

  ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૨, મિજ્ઞાન પ્રિાહ) માચડ-૨૦૨૩ 

રીપીટર ઉમેદિારો માટેનુાં આિેદનપત્ર  

 
                                                                                             

 
 

શાળાન ું 
નામ 

 

ઉમેદવારનો પાસપોર્ટ 
સાઈઝનો ફોર્ો અહીં ચોંર્ાડી 
(સ્રે્પલર કરવ ું નહીં.) 

* દશાટવેલ ખાનામાું જ સહી 
કરવી. 

વવદ્યાર્થીની 
અર્ક 

 

નામ  

વપતા/વાલી
ન ું નામ 

 

પ્રવાહ 
વવજ્ઞાન
પ્રવાહ  

 
ગપૃ A  B  A B  S.I.D. NO.   

પ્રકાર રીપીર્ર    

માધ્યમ ગ જરાતી  હહન્દી  મરાઠી  ઉર્ ટ   વસિંધી  અંગ્રેજી  તાવમલ 
 

વવકલાુંગતા 

 

અંધત્વ              ઓછી દ્રષ્ર્ી          મર્ી ગયેલ રક્તવપત           શ્રવણ ખામી         
 
 

હાડકાની ખોડખાુંપણ             માનવસક ખોડ               માનવસક બિમારી   

 
વવકલાુંગતાની ર્કાવારી 

 
*ઉમેદવારની સહી 

જ્ઞાવત 

SC       ST    OBC    OTHER  જાવત જન્મ તારીખ િોડટના ઉપયોગ મારે્ 

પ રૂષ સ્ત્રી          

  

ધો.૧૨ ની છેલ્લા જે વષટમાું પરીક્ષા આપી હોય તનેી વવગત (માકટશીર્ની નકલ જોડવી.) 

માસ અને 
વષટ 

      
શાળા ક્રમાુંક  

     
સીર્ નું. 

       
પરીણામ      

 મિષય-૧ મિષય-૨ મિષય-૩ મિષય-૪ મિષય-૫ મિષય-૬ મિષય-૭ મિષય-૮ મિષય-૯ મિષય-૧૦ મિષય-૧૧ મિષય-૧૨ 

વવષય 
કોડ 

            

મેળવેલ 
ગ ણ 

            

માચડ-૨૦૨૩ ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષામાાં ઉપસ્થિત િિાના મિષયો  

ક્રમ મિષયનુાં  નામ મિષય કોર્ 
જિાબની 
ભાષા 

ક્રમ મિષયનુાં  નામ મિષય કોર્ 
જિાબની 
ભાષા 

            

            

            

            

            

            

        મારા વ્યકવતગત આવદેનપત્રમાું દશાટવલે તમામ વવગતો સાચી છે અન ે મારી ઉપરાુંત પાછળના પાનાુંના 
પ્રમાણપત્ર (અ) અન ે(િ) માું દશાટવલે તમામ વવગતો મેં વાુંચી છે અને દરેક વવગતો સાચી છે તે મન ેિુંધનકતાટ રહે 
છે. જેની હ ું િાુંહધેરી આપ  છું. આ આવદેનપત્રમાું ભરેલ વવગતો અધરૂી કે ખોર્ી જણાશ ે તો માર  વ્યક્ક્તગત 
આવદેનપત્ર િોડટ દ્વારા રદ કરવામાું આવશ.ે જે અમોને િુંધનકતાટ રહશે.ે આવદેનપત્રમાું દશાટવલે તમામ વવગતો સાચી 
છે અન ેગ જરાત માધ્યવમક અન ેઉચ્ચત્તર માધ્યવમક વશક્ષણ િોડટ, ગાુંધીનગરની આ અંગે કોઈ જવાિદારી રહશે ેનહી 
અન ેહવ ેકોઈ માહહતી આપવાની રહતેી નર્થી. તનેી હ ું િાુંહધેરી આપ  છું. હ  માચટ-૨૦૨૩ની પરીક્ષામાું કોઈપણ જાતની 
ગેરરીવત આચરીશ નહીં  
 
 
તા.      /      /૨૦૨૨                                                                              ઉમદેવારની સહી  
 

ઉક્ત ઉમદેવારની આપલે માહહતી મેં 
તપાસી છે ત ેશાળાના અને 

ઉમદેવારના પ્રમાણપત્રોના આધાર 
પ્રમાણ ેસાચી છે. 

 
 
 
 
 

શાળાના આચાયટના સહી વસક્કા 

 
 

અંગ્રેજી કેપીર્લ અક્ષરોમાું શાળાના રેકડટ પ્રમાણે પરીક્ષાર્થીન ું નામ અને 
આવેદનપત્રની વવગતો અંગ્રેજીમાું કાળી શાહીર્થી ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાું જ  
ભરવી.   

ઉ.મા. શાળાનો 
ઈન્ડેક્ષ નુંિર   

આવેદનપત્ર 

નુંિર   

માચડ – ૨૦૨૩ મિજ્ઞાન પ્રિાહ 

ગપૃ  -   A          B          AB 
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પ્રમાણપત્રો 
ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં ઉપસ્થિત િનાર ઉમેદિાર, િાલી અને િાળાના િર્ાએ આપિાનાાં પ્રમાણપત્રો 

(લાગુાં ન પર્ત ુાં પ્રમાણપત્ર છેકી નાાંખવુાં.) 
(અ) હ ું પ્રમાબણત કર ું છું કે ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા માચટ-૨૦૨૩ મારે્ વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રમાું સહી કરનાર ઉમેદવાર                     

શ્રી --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
1) તેઓ ચાહરત્ર્ય અને વશસ્તની દ્રષ્ર્ીએ પરીક્ષા પ્રવેશ મારે્ યોગ્ય છે. 

2) પરીક્ષાર્થીએ લીધેલા વવષયોમાું વનધાટરીત કયાટ મ જિ પ્રાયોબગક કાયટ અને આંતહરક સ્વાધ્યાય સુંતોષકારક રીતે પણૂટ કરશે અને વનયવમત 

અભ્યાસ પણૂટ કરશે. 

3) આવેદનપત્રની તમામ વવગતો ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાું ભરી છે.    

4) વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રોમાું સમાવવષ્ર્ તમામ વવગતોની મેં જાતે ચકાસણી કરી છે અને ઉમેદવારના અને શાળા દફતર મ જિ ખરી છે. જેની 

ખાત્રી આપ ું છું. 

5) ઉમેદવારે ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાું અર્થવા િીજી કોઈ જાહરે પરીક્ષામાું િેસવા મારે્ ગેરલાયક જાહરે કરેલ નર્થી અને 

ગેરરીવત અંગે ઉમેદવાર સામે કોઈ તપાસ ચાલતી નર્થી. તે અંગેની મેં ચકાસણી કરેલ છે.  

6) પત્રક અન ક્રમ નું. ............................................. ર્થી વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રમાું ભરેલી તમામ વવગત આવેદનપત્રમાું સાચી છે. જેની મેં 

ખાત્રી કરેલ છે. 

7) િોડટ વનયત કરે તે પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉક્ત પરીક્ષાર્થીને માન્ય રહશેે. 

8) વવકલાુંગ ઉમેદવારના હકસ્સામાું તિીિી સત્તા મુંડળન ું પ્રમાણપત્ર ઉમેદવારે રજ  કરેલ છે તે મ જિની વવગત આવેદનપત્રમાું દશાટવેલ છે 

અને તે ચકાસીને વવગતો ભરેલી છે. 

9) ઉમેદવારે માચટ-૨૦૨૩ના કોષટના વવષય માળખા મ જિ વવષય પસુંદગી કરેલ છે. તેની મેં ચકાસણી કરેલ છે.   
 

(િ) હ ું........................................................................................................................................................................... મારા વ્યક્ક્તગત 
આવેદનપત્રના અન ક્રમ નુંિર ........................................ માું દશાટવેલ તમામ વવગતો સાછે છે અને મેં સ્વહસ્તાક્ષરમાું ભરી છે. ઉપરાુંત 
પ્રમાણપત્રમાું દશાટવેલ તમામ વવગતો મેં વાુંચી છે અને દરેક વવગતો સાચી છે. તે મને િુંધનકતાટ રહશેે. જેની હ ું ખાત્રી આપ ું છું.  
આ આવેદનપત્રમાું ભરેલ વવગતો અધરૂી કે ખોર્ી માલ મ પડશે તો સદરહ ું વવદ્યાર્થીન ું આવેદનપત્ર િોડટ દ્વરા રદ કરવામાું આવશે અને 
માધ્યવમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યવમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વવવનયમો-૨૦૦૫ (સ ધારેલ) નો ભુંગ ર્થશે તો તે અંગે િોડટ જે વનણટય લેશે તે અમોને 
િુંધનકતાટ રહશેે.  

   

 તા -     /       /૨૦૨૨ 

  
 

                                                            ઉમેદવારની સહી   વાલીની સહી    શાળાના આચાયટશ્રીના સહી વસક્કા 
 
 

 

વવદ્યાર્થીન ું નામ : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

અને પ ર ું સરનામ ું : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ફોન નું. (S.T.D. CODE સહહત) ...................................................................................... મોિાઈલ નું. .... ....................................... 

 


