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ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર 

  ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ-૧૨) માચડ-૨૦૨૨ 

મનયમમત / રીપીટર/ ખાનગી/ ખાનગી રીપીટર  ઉમેદવારો માટેનુાં આવેદનપત્ર  

 
                                                                                             

 
 

િાળાનુાં નામ 
 

ઉમેદવારનો પાસપોટડ  
સાઈઝનો ફોટો અહીં ચોંટાર્ી 

(સ્ટેપલર કરવુાં નહીં.) 
* દિાડવેલ ખાનામાાં જ સહી 

કરવી. 

મવદ્યાર્થીની 
અટક 

                      

નામ                       

મપતા/વાલીનુાં 
નામ 

                      

પ્રવાહ સામાન્ય પ્રવાહ        વ્ય.લક્ષી         ઉ.ઉ.બ ુ S.I.D. 
NO. 

           

પ્રકાર મનયમમત         ખાનગી        રીપીટર        ખાનગી રીપીટર    

માધ્યમ ગજુરાતી  હહન્દી  મરાઠી  ઉરુ્ડ   મસિંધી  અંગે્રજી  તામમલ 
  

હદવ્યાાંગતા 

 

અંધત્વ              ઓછી દ્રષ્ટી          મટી ગયેલ રક્તમપત           શ્રવણ ખામી         
 

હાર્કાની ખોર્ખાાંપણ             માનમસક ખોર્               માનમસક બબમારી   

 
મવકલાાંગતાની 

ટકાવારી 

 
 

 
*ઉમેદવારની સહી 

ધો.૧૦ માાં હદવ્યાાંગતા અંગે જાહરેાત કરેલ છે ? હા        ના  

જ્ઞાતિ 

SC       ST    OBC    OTHER  જામત જન્મ તારીખ બોર્ડના ઉપયોગ માટે 

પરુૂષ સ્ત્રી         GR.NO. 

  

ઉમેદવારે ગ.ુમા.અને ઉ.મા.મિ.બોર્ડમાાંર્થી ધો-૧૦ પાસ કરેલ હોય તો તેની મવગત  

માસ અને 
વષડ 

      િાળા ક્રમાાંક      સીટ નાં.        પરીણામ      

ઉમેદવારે ગ.ુમા.અને ઉ.મા.મિ.બોર્ડ મસવાય અન્ય બોર્ડમાાંર્થી ધો-૧૦ પાસ કરેલ હોય તો તેની મવગત 
માસ અને 

વષડ 
      

પહરમિષ્ટ B મજુબ 
બોર્ડનો કોર્  

   
બોર્ડનુાં  ટુાંકુ 

નામ  
       પરીણામ     

ધો.૧૧ ની મવગત  
માસ અને 

વષડ 
      િાળા ક્રમાાંક      પ્રવાહ  

ધો.૧૨ની પરીક્ષા છેલ્લા જે વષડમાાં આપી હોય તેની મવગત (માકડિીટની નકલ જોર્વી) 
માસ અને 

વષડ 
      

િાળા ક્રમાાંક  
     

સીટ નાં. 
       

પરીણામ      

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

મવષય કોર્             

મેળવેલ 
ગણુ 

            

ધો.૧૨ ની પરીક્ષા માટેના જુર્થવાર મવષયોની પસાંદગી  

ક્રમ મવષયનુાં  નામ મવષય કોર્ 
જવાબની 
ભાષા 

ક્રમ મવષયનુાં  નામ મવષય કોર્ 
જવાબની 
ભાષા 

            

            

            

            

પરીક્ષામાાં પસાંદ કરેલ મવષયની સાંખ્યા                     પરીક્ષામાાં મકુ્ક્ત માગેલ મવષયની સાંખ્યા       

        મારા વ્યકમતગત આવેદનપત્રમાાં દિાડવેલ તમામ મવગતો સાચી છે અને પાછળ દિાડવેલ  પ્રમાણપત્ર (અ) અને (બ) માાં દિાડવેલ 
તમામ મવગતો મેં વાાંચી છે અને દરેક મવગતો સાચી છે તે મને બાંધનકતાડ રહ ેછે, જેની હુાં બાાંહધેરી આપ ુછાં. આ આવેદનપત્રમાાં ભરેલ 
મવગતો અધરૂી કે ખોટી જણાિે તો મારુ વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્ર બોર્ડ ્ારા રદ કરવામાાં આવિે, જે અમોને બાંધનકતાડ રહિેે. 
આવેદનપત્રમાાં દિાડવેલ તમામ મવગતો જો જાતે ભરેલ છે જે  સાચી છે અને ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, 
ગાાંધીનગરની આ અંગે કોઈ જવાબદારી રહિેે નહી અને હવે કોઈ માહહતી આપવાની રહતેી નર્થી. તેની હુાં બાાંહધેરી આપ ુછાં. હુાં માચડ-
૨૦૨૦ ની પરીક્ષામાાં કોઈપણ જાતની ગેરરીમત આચરીિ નહી તેની ખાતરી આપ ુછાં.  
 

તા.     /      /૨૦૨૨                                                                              ઉમેદવારની સહી  
 

ઉક્ત ઉમેદવારની આપેલ માહહતી મેં 
તપાસી છે તે િાળાના અને ઉમેદવારના 
પ્રમાણપત્રોના આધાર પ્રમાણે સાચી છે. 

 
 
 
 
 

િાળાના આચાયડના સહી મસક્કા 

 

 
 

અંગે્રજી કેપીટલ અક્ષરોમાાં િાળાના રેકર્ડ પ્રમાણે પરીક્ષાર્થીનુાં નામ અને 
આવેદનપત્રની મવગતો અંગે્રજીમાાં કાળી િાહીર્થી ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાાં જ ભરવી.   

ઉ.મા. િાળાનો 
ઈન્ર્ેક્ષ નાંબર   

આવેદનપત્ર 

નાંબર   

માચડ – ૨૦૨૨ 
(સામાન્ય પ્રવાહ, 

વ્ય.લક્ષી, ઉ.ઉ.બ)ુ  
 
  

 



 

પ્રમાણપત્રો 
ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં ઉપક્સ્ર્થત ર્થનાર ઉમેદવાર, વાલી અને િાળાના વર્ાએ આપવાનાાં પ્રમાણપત્રો 

(લાગ ુન પર્ત ુાં પ્રમાણપત્ર છેકી નાખવુાં) 
(અ) હુાં પ્રમાબણત કરુાં  છાં કે ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા માચડ-૨૦૨૨ માટે રીપીટર ઉમેદવાર તરીકે વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રમાાં સહી કરનાર ઉમેદવાર 

શ્રી ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

1) આ િાળાના મનયમમત મવદ્યાર્થી છે. 

2) તેઓ ચાહરત્ર્ય અને મિસ્તની દ્રષ્ટીએ પરીક્ષા પ્રવેિ માટે યોગ્ય છે. 

3) પરીક્ષાર્થીએ લીધેલા મવષયોમાાં મનધાડરીત કયાડ મજુબ પ્રાયોબગક કાયડ અને આંતહરક સ્વાધ્યાય સાંતોષકારક રીતે પણૂડ કરિે અને મનયમમત અભ્યાસ પણૂડ 

કરિે. 

4) આવેદનપત્રની તમામ મવગતો ઉમેદવારે સ્વહસ્તાક્ષરમાાં ભરી છે.    

5) વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રોમાાં સમામવષ્ટ તમામ મવગતોની મેં જાતે ચકાસણી કરી છે અને ઉમેદવારના અને િાળા દફતર મજુબ ખરી છે. જેની ખાત્રી આપુાં 

છાં. 

6) ઉમેદવારે પ્રવેિ સમયે રજુ કરેલી ધો-૧૦ અર્થવા ધો-૧૧ના L.C અને જે તે ધોરણની પરીક્ષા પાસ કયાડ અંગે ગણુપત્રકની ખરાઇ જે તે િાળા/સાંસ્ર્થા પાસે 

કરાવેલ છે. 

7) ઉમેદવારે ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં અર્થવા બીજી કોઈ જાહરે પરીક્ષામાાં બેસવા માટે ગેરલાયક જાહરે કરેલ નર્થી અને ગેરરીમત અંગે 

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

8) ઉમેદવારે અગાઉ ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા આપેલ છે તેની મવગત નીચે મજુબ છે. ( માકડિીટની તમામ નકલ જોર્વી) 

ક્રમ પરીક્ષાનો માસનો અને વષડ બેઠક નાંબર કેન્દ્રનુાં નામ અને નાંબર પરીણામ 

1.     
2.     
3.     
4.     

9) ઉમેદવારે ધો-૧૧ માાંર્થી મનયત કરેલ જોગવાઇ મવરુદ્વ્ર ધો-૧૨માાં પ્રવાહ બદલીને પ્રવેિ મેળવેલ નર્થી કે અગાઉ ધો-૧૨ કોઇપણ પ્રવાહમાાં આ બોર્ડ કે 

કોઇપણ બોર્ડ કે અન્ય યમુનવમસિટીમાાંર્થી પાસ કરેલ નર્થી, જેની મેં ખાત્રી કરેલ છે. 

10) ઉમેદવારે પસાંદ કરેલા મવષયો ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષાના મવષય માળખા અનસુાર અને જે તે જુર્થ મજુબ મનયમોનસુાર છે તે બાબતની મે 

ચકાસણી કરી છે. 

11) ઉમેદવારે ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ દ્વ્રારા લેવાતી એસ.એસ.સી. પરીક્ષા પાસ કરી છે અને તેની ખરાઇ કરેલ છે અર્થવા 

અન્ય બોર્ડ માાંર્થી ધો-૧૦ની પરીક્ષા પાસ કરેલ છે. ઉક્ત પરીક્ષા ગ.ુમા. અને .ઉ.મા મિ.બોર્ડ , ગાાંધીનગર ્ારા લેવાતી ધો-૧૦ની પરીક્ષાને સમકક્ષ છે. તે 

અંગેનુાં બોર્ડન ુાં સમકક્ષાતા પ્રમાણપત્ર મેળવેલ છે અને તેની ખરાઇ કરેલ છે તે અંગની મે ચકાસણી કરી છે.  

12) પત્રક અનકુ્રમ નાં. ............................................. ર્થી વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રમાાં ભરેલી તમામ મવગત આવેદનપત્રમાાં સાચી છે. જેની મેં ખાત્રી કરેલ છે. 

13) બોર્ડ મનયત કરે તે પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉક્ત પરીક્ષાર્થીને માન્ય રહિેે. 

14) હદવ્યાાંગ ઉમેદવારના હકસ્સામાાં તબીબી સત્તા માંર્ળનુાં પ્રમાણપત્ર ઉમેદવારે રજુ કરેલ છે તે મજુબની મવગત આવેદનપત્રમાાં દિાડવેલ છે અને તે ચકાસીને 

મવગતો ભરેલી છે. 

15) જુના કોસડના રીપીટર ઉમેદવારે નવા કોસડના મવષય માળખા મજુબ મવષય પસાંદગી કરેલ છે, તેની મેં ચકાસણી કરેલ છે.   

 

(બ) હુાં ...................................................................................................................................................... મારા વ્યક્ક્તગત આવેદનપત્રના અનકુ્રમ નાંબર 
........................................ માાં દિાડવેલ તમામ મવગતો સાચી છે અને મેં સ્વહસ્તાક્ષરમાાં ભરી છે. ઉપરાાંત પ્રમાણપત્ર-અ માાં દિાડવેલ તમામ મવગતો મેં વાાંચી 
છે અને દરેક મવગતો સાચી છે. તે મને બાંધનકતાડ રહિેે. જેની હુાં ખાત્રી આપુાં છાં. 

 ખાસ નોંધ:- 
આ આવેદનપત્રમાાં ભરેલ મવગતો અધરૂી કે ખોટી માલમુ પર્િે તો સદરહુાં મવદ્યાર્થીનુાં આવેદનપત્ર બોર્ડ દ્રારા રદ કરવામાાં આવિે અને માધ્યમમક અને 
ઉચ્ચતર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા મવમનયમો-૨૦૦૫ (સધુારેલ) નો ભાંગ ર્થિે તો તે અંગે બોર્ડ જે મનણડય લેિે તે અમોને બાંધનકતાડ રહિેે. 

   

 તા-     /       /૨૦૨૨  
 

 

 ઉમેદવારની સહી:- ..............................  વાલીની સહી:- ..............................     િાળાના આચાયડશ્રીના સહી મસક્કા 
 

મવદ્યાર્થીનુાં નામ:-.....................................................................................................................................................................................................  

પરુુાં  સરનામુાં -.................................................................................................................................................................................................. 

                    .................................................................................................................................................................................................                     

                    ................................................................................................................................................................................................. 

ફોન નાં. (S.T.D. CODE સહહત) ................................................................................................. મોબાઈલ નાં. ................................ 
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