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માધ્યમમક શાળાાંત પરીક્ષા(ધોરણ ૧૦) ખાનગી ઉમેદવારની પાત્રતા નીચે મજુબ છે. 
 

 જે ઉમેદવાર કોઇ નોંધાયલેી માધ્યમમક શાળામાાં અભ્યાસ ન કરતો હોય અન ેમાધ્યમમક શાળાાંત 
પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા આપવી હોય તેવા ઉમેદવારને ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે  નોંધણી કરવામાાં આવ ે
છે.ધો.૧૦ માાં ખાનગી ઉમેદવાર માટેની પાત્રતા નીચ ેમજુબ છે. 
 

1. ઉમેદવારે ધોરણ ૭ પાસ કરેલ હોવુાં જોઇએ અથવા સરકાર માન્ય માધ્યમમક શાળાના ધોરણ ૮ માાં 
પ્રવેશ પામેલ કે નોંધાયેલ ન હોવો જોઇએ. 
 

2. ઉમેદવારની વય ૩૧ મી જુલાઇ,૨૦૧૫ ના રોજ ૧૫(પાંદર) વર્ષ પણૂષ થયેલ હોવી જોઇએ. 
 

3. જે ઉમેદવાર ધોરણ ૭ પાસ ન હોય તો પણ જે તે પરીક્ષા માટે ૩૧ મી જુલાઇ,૨૦૧૫ ના રોજ ઉંમર 
૧૭ વર્ષની પરૂી થતી હોય તેવા ઉમેદવારને રજીસ્ટર્ષ થયેલ શાળામાાંથી ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે 
પરીક્ષામાાં બેસવા માટે પરવાનગી આપી શકાશે. 
 

4. ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે જેમને પરવાનગી આપવામાાં આવશે.તેમને નોંધણી પ્રમાણપત્ર આપવામાાં 
આવશે. 
 

5. શાળાએ ખાનગી ઉમેદવારન ેશાળાની આંતરીક પરીક્ષા કે શાળાકીય અન્ય કસોટીમાાં બેસવાની ફરજ 
પાર્ી શકાશે નહહ. 
 

6. ઉમેદવારની  ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષામાાં બેસવાની માંજૂરીની મદુત પાાંચ પરીક્ષા સધુી 
રહશેે.પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્થત થયા પછી ભમવષ્યમાાં ફરીથી માંજૂરી મેળવવાની જરૂહરયાત રહતેી નથી. 
 

7. ઉમેદવારે online ફોમષ ભરતી વખતે નીચેનો મવર્ય પસાંદ કરે તો બોર્ષના આદેશથી શાળા એ 
પ્રાયોગગક પરીક્ષા લેવાની રહશેે. 
કોમ્પ્યટુર(૦૨૪),ગચત્રકામ(૦૩૭),સાંગીત(૦૩૮),શારારીક મશક્ષણ(૦૪૦)- આ ચાર પ્રાયોગગક પાસુાં 
ધરાવતા મવર્યો રાખી શકાશે.(રજીસ્ટર થયેલી શાળા ધરાવતી શાળાના આચાયષ પાસેથી પ્રાયોગગક 
કાયષ પણૂષ કયાષ અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવવાનુાં રહશેે.) 
 

8. વાગણજ્ય શાળાઓ,ટેકનીકલ શાળાઓ અને ઉત્તર બમુનયાદી શાળાઓ માટેના મવર્યો રાખી શકાશે 
નહહ. 
 

9. શાળા છોર્યાનુાં પ્રમાણપત્ર (એલ.સી) ડુ્લીકેટ હોય તો ગજુરાત રાજયની કોઇ પણ શાળામાાં ઉકત 
શાળા છોર્યાના પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરીને અભ્યાસમાાં જોર્ાયેલ નથી તે બાબતનુાં સોગાંદનામુાં 
કરાવવાનુાં રહશેે. 
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10. અન્ય રાજયમાાં માન્ય બોર્ષની માન્ય શાળાના મવદ્યાથી તેમજ જે તે રાજયના માન્ય પ્રાથમમક 
શાળામાાં અભ્યાસ કરેલ મવદ્યાથી ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે માધ્યમમક શાળાાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં 
બેસી શકશ,ે પરાંત ુતેવા મવદ્યાથીએ તેમના શાળા છોર્યાના પ્રમાણપત્ર પર જજલ્લા મશક્ષણામધકારીના 
પ્રમત હસ્તાક્ષર રજૂ કરવાના રહશેે. 

11. બોર્ષ તરફથી આપવામાાં આવતા કોઇ પણ ઇનામ માટે ખાનગી ઉમેદવારને પાત્ર ગણવામાાં આવશે 
નહીં. 
 

12. અભ્યાસક્રમ અને પાઠ્યપસુ્તકો વગેરે પરીક્ષાને લગતી માહહતી માધ્યમમક શાળાના આચાયષ પાસેથી 
ઉમેદવારને આપવાની રહશેે. 
 

13. જે ઉમેદવાર સાંસ્કૃત મહામવદ્યાલય,વર્ોદરા તરફથી લવેાતી મધ્ય કક્ષ એટલે કે મવશારદ પરીક્ષા 
પાસ હોય અને માચષ મહહનાની પહલેી તારીખના રોજ સોળ વર્ષ પણૂષ કરતા હોય તો તેમને 
એસ.એસ.સી પરીક્ષામાાં ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે બેસવાની પરવાનગી આપી શકશે. 
 

14. શારીહરક સ્સ્થતી મવકલાાંગ હોય તો ૪૦% થી વધ ુઅપાંગતા દશાષવતા ઉમેદવારોને જ અપાંગતાનો 
લાભ મનયમાનસુાર મળવાપાત્ર છે.તેથી ૪૦% થી નીચેની અપાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોની માહહતી 
દશાષવવી નહહ. 
(૧) મવકલાાંગ ઉમેદવારોનુાં મવકલાાંગતાનુાં ર્ૉ.પ્રમાણપત્ર સીવીલ સર્જન,RMO થી ઉતરતી કક્ષાના 
અમધકારીએ પ્રમાગણત કરેલુાં ન હોવુાં જોઇએ. 
 

15. શાળાએ ધો.૧૦ ના ખાનગી ઉમેદવારના ફોમષ ભરતી વખતે ઉમેદવારના અસલ પ્રમાણપત્રો 
ચકાસણી કરીને ઉમેદવારને પરત આપવાના રહશેે અને અસલ પ્રમાણપત્રોની એક ઝેરોક્ષ નકલ 
શાળાએ પોતાના પાસે રેકોર્ષ માટે રાખવાના રહશેે. 

16. ધો.૧૦ ની ખાનગી ઉમેદવારની નોંધણી ફી + પરીક્ષા ફી મળી કુલ રૂ.૫૦૦/-(પાાંચસો પરૂા) 
ઉમેદવાર પાસેથી લેવાની છે.આ મસવાય વધ ુફી લેવાની નથી.ખાનગી રીપીટર ઉમેદવારની 
ફી,સામાન્ય મવદ્યાથીઓની માફક જ ફી લેવાની રહશેે. 
(૧) ખાનગી રેગ્યલુર મવદ્યાથી – રૂ.૫૦૦/- 
(૨) ખાનગી રીપીટર મવદ્યાથી(એક મવર્ય સાથે)- રૂ.૮૫/- 
(૩) ખાનગી રીપીટર મવદ્યાથી(બે મવર્ય સાથ)ે – રૂ.૧૨૦/- 
(૪) ખાનગી રીપીટર મવદ્યાથી(ત્રણ મવર્ય સાથ)ે – રૂ.૧૬૦/- 

(૫) ખાનગી રીપીટર મવદ્યાથી(ત્રણ મવર્ય કરતાાં વધ)ુ – રૂ.૨૩૦/- 
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17. મનયત તારીખ પછી કોઇ પણ સાંજોગોમાાં ખાનગી ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક સ્વીકારવામાાં આવશે 
નહીં. 
 

18. અધરુી મવગતવાળા,અસ્પષ્ટ મવગતવાળા ,ખોટી માહહતીવાળા આવેદનપત્ર રદ થવાને પાત્ર 
રહશેે.online form ભરતી વખતે આચાયષશ્રીએ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સૌપ્રથમ કરી લેવી 
જરૂરી છે.આવેદનપત્ર સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવા બાબતનો અંમતમ મનણષય અધ્યક્ષશ્રીનો રહશેે. 

19. ઓપન સ્કુલના રીપીટર મવદ્યાથીએ ફરીથી સોગાંદનામુાં કરવાની જરૂર નથી.  

20. રીપીટર ઉમેદવાર માટે નજીકની કોઇપણ શાળામાાંથી ફોમષ ભરી શકે તે બાબતનો 
તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૪ નો પહરપત્ર ધ્યાને લેવાનો રહશેે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E:\PURVI\ખાનગી ઉમેદવારની પાત્રતા અંગેનો લેટર.docx 

 

 

ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્ષ,ગાાંધીનગર બોર્ષમાાં 
ધો.૧૦ ની ખાનગી ઉમેદવાર પરીક્ષા આપવા માટેનુાં સોગાંદનામુાં 

(રૂ.૨૦ ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર રૂ.૨-૦૦ ની કોટ ફી ની ટીકીટ સાથે) 
 

 

આથી હુાં (નામ) ................................................................................................................. 

મુાં.................................... તા............................. જજ................................. નો રહવેાસી છાં. 

ગજુરાત માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્ડની ધો.૧૦ ની ખાનગી ઉમેદવારની પરીક્ષા આપવા માટે હુાં નીચે 

મજુબનુાં સોગાંદનામુાં કરુાં  છાં.  મારી જન્મ તારીખ .............................................. છે. 

 મે ..................................... ગામની (શાળાનુાં નામ).......................................................... 

માાંથી ધોરણ .............. સધુી અભ્યાસ કરેલ હતો.અને ત્યાર બાદ મે કોઇ શાળામાાં અભ્યાસ કરેલ 

નથી.ધોરણ-૭ પાસ કયાડ પછી ૩૧ મી જુલાઇ ૨૦૧૫ ના રોજ મારી ઉંમર ----------------- થાય 

છે.તેમજ ધો.૭ પાસ ના હોય તો ૩૧ મી જુલાઇ ૨૦૧૫ ના રોજ મારી ઉંમર ................... થાય છે. 

આ સોગાંદનામુાં ધો.૧૦ ની પરીક્ષા આપવા માટે જ કરુાં  છાં.  

 

તારીખ:-        ઉમેદવારની સહી 

        

        વાલીની સહી 

 


