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ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા(ધોરણ-૧૨) સામાન્ય પ્રવાહ ની 
ખાનગી ઉમેદવારની ફોમમ ભરવા બાબતની સચૂનાઓ 

 

1) ઉમેદવારે ધો.૧૦ પાસ કયામ પછી બ ેવર્મનો સમય થવો જોઇએ.માચમ-૨૦૧૩ અને જુલાઇ-૨૦૧૩ માાં 
ધો-૧૦ પાસ કરેલ ઉમેદવાર આગામી માચમ-૨૦૧૫ ની પરીક્ષામાાં ધો.૧૨ નુાં ખાનગી ઉમેદવારનુાં 
ફોમમ ભરી શકશે. 
 

2) મવજ્ઞાનપ્રવાહ માાં નાપાસ થયેલ, ઉત્તરબમુનયાદી પ્રવાહ/વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહમાાં નાપાસ ઉમેદવાર 
ધો.૧૨ નુાં ખાનગી ઉમેદવારનુાં ફોમમ ભરી શકે છે. 
 

3) ઉમેદવારે શાળાનુાં સ્કુલ લલવીંગ સર્ટીફીકેર્ટ,ધો.૧૦ ની માકમશીર્ટ અને રહઠેાણ નો પરુાવાનો આધાર 
આપવાનો રહશેે. 

4) ઉમેદવાર પોતાના રહઠેાણની નજીકની શાળામાાંથી ફોમમ ભરી શકશે.રહઠેાણ મારે્ટનો પરુાવો 
સરકારશ્રીએ માન્ય કરેલ કોઇપણ એક પરુાવો/આધાર આપવાનો રહશેે(તા.15/10/2014 ના પરરપત્ર 
મજુબ) 
 

5) ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે સામાન્ય પ્રવાહ(ધો.૧૨) ની પરીક્ષામાાં ઉંમર નો બાધ નડશે નહીં. 
 

6) ધો.૧૧ માાં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી પાસ કે નાપાસ થયા પછી અભ્યાસ છોડી દીધા હોય તેવા 
મવદ્યાથીઓએ એસ.એસ.સી પાસ કયામ પછી બે વર્મ બાદ પરીક્ષામાાં બેસી શકશે. 
૬-અ. ધોરણ-૧૨ ની બોડમની જાહરે પરીક્ષામાાં સામાન્ય પ્રવાહ મસવાયના અન્ય પ્રવાહમાાં નાપાસ 
થયેલ મવદ્યાથી ત ેપછીની પરીક્ષામાાં ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે સામાન્ય પ્રવાહમાાં ઉપસ્સ્થત થઇ 
શકશ.ે આવા ઉમેદવારોને કોઇ પણ પ્રવાહમાાં અગાઉની પરીક્ષામાાં મેળવલે મવર્ય મસુ્તત નો લાભ 
મળવાપાત્ર નથી. 
 

7) ઉમેદવાર અન્ય બોડમના હોય અને તેઓએ પસાર કરેલ એસ.એસ.સી પરીક્ષા ગજુરાત માધ્યમમક 
અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મશક્ષણ બોડમ દ્વારા લેવાતી એસ.એસ.સી ની પરીક્ષા સમકક્ષ છે તે અંગેનુાં 
સમકક્ષતાનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવી રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

8) ગજુરાત બોડમના કે અન્ય બોડમના ઉમેદવારો તેમજ જેઓ શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરે તેઓએ 
અભ્યાસ છોડયા પછી ગજુરાત રાજ્યની કે અન્ય રાજ્ય ની કોઇ શાળામાાં જોડાયા નથી તે બાબતનુાં 
ન્યાયામધશ સમક્ષનુાં જરૂરી સ્રે્ટમ્પ પેપર ઉપર સોગાંદનામુાં કરાવી રજૂ કરવાનુાં રહશેે અને આવેદન 
પત્રમાાં ડુપ્લીકેર્ટ એલ.સી. ની મવગતમાાં લાગ ુપડતુાં હોય તેમા √ ની મનશાની કરવાની રેહશેે. 

9) રાજય બહારના કે કેન્રીય મવદ્યાલયના ઉમેદવારો ને પણ આ જ મનયમો લાગુાં પડ ેછે. 
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10) જે ઉમેદવાર ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં મવજ્ઞાન પ્રવાહ, ઉ.બ.ુ  વ્યવસાયલક્ષી 
પ્રવાહમાાં એકવાર ઉપસ્સ્થત થયેલ અને તે ઉત્તીણમ અને અનતુ્તીણમ થયો હોય તો પણ તે સામાન્ય 
પ્રવાહની ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષામાાં ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે બેસી શકશે. 

11) તમામ ખાનગી ઉમેદવારે આ સાથે સામેલ રાખલે બોડે મનયત કરેલ સોગાંદનામુાં રૂ.૨૦ ન સ્રે્ટમ્પ 
પેપર પર નામદાર કોર્ટમ ,નોર્ટરી ,executive magistrate સમક્ષ જરૂરી સ્રે્ટમ્પ પેપર ઉપર તૈયાર 
કરાવી તેની પ્રમાલણત નકલ ફરજજયાત રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 
 

12) રાજય બહારના તેમજ કેન્રીય મવદ્યાલયના ઉમેદવારોએ અસલ એલ.સી. અને માયગ્રેશન 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 
 

13) ધો.૧૨ ની ખાનગી ઉમેદવારની(સામાન્ય પ્રવાહ મારે્ટ) નોંધણી ફી + પરીક્ષા ફી મળીને કુલ 
રૂ.૬૦૦/-(છસો પરૂા) આપવાના રહશેે.(ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષામાાં બેસવા દેવાની જો 
પરવાનગી આપવામાાં નહી આવે અથવા કોઇ કારણસર અરજીપત્ર રદ થશ ેતો ફી પરત મળશે 
નહીં. 

14) ઉમેદવારે રજૂ કરેલ અસલ એસ.એસ.સી.ના પ્રમાણપત્રો, માકમશીર્ટ,સોગાંદનામુાં અને શાળા છોડયા નુાં 
પ્રમાણપત્ર(એલ.સી.) શાળાના આચાયમશ્રીએ ચકાસણી કરીને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો ઉમેદવારને 
પરત કરવાના રહશેે.અસલ પ્રમાણપત્રો બોડમમાાં મોકલવાના નથી. 

15) ઉમેદવારે એસ.એસ.સી. પાસ થયા બાદ ધો.૧૧ માાં પ્રવેશ લીધા બાદ પાસ કે નાપાસ થયા બાદ 
કરવામાાં આવેલ પ્રવમૃત તથા અભ્યાસ અંગેના આધારો રજૂ કરવાના રહશેે. ઉમેદવારે બાહેંધરી 
આપવાની રહશેે. 
 

16) ધો.૧૨(સામાન્ય પ્રવાહ)માાં ખાનગી ઉમેદવારના મવર્યો ગ્રપુ મજુબ પસાંદ કરેલા હોવા 
જોઇએ.હાલમાાં શાળામાાં ચાલતા ધો.૧૨ ના સામાન્ય પ્રવાહના તમામ મવર્યોની જાણકારી શાળાના 
આચાયમશ્રીએ ઉમેદવારને આપવાની રહશેે. 

17) ધો.૧૦ ના ગણુપત્રકમાાં તથા પ્રમાણપત્ર માાં તેમજ શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રમાાં પરીક્ષાથીનુાં જે 
નામ લખ્ુાં છે તે પ્રમાણ ેજ ધો.૧૨ ખાનગી ઉમેદવારના અરજીપત્રકમાાં લખવાનુાં રહશેે. 

18) ખાનગી ઉમેદવારો પ્રાયોલગક પાસ ુધરાવતા કોઇ એક જ મવર્ય પસાંદ કરી શકશે. તેઓએ 
આવેદનપત્રમાાં પ્રાયોલગક પાસુાં ધરાવતા મવર્યો જેવા કે લચત્ર,સાંલગત,કોમ્પ્્રુ્ટર, ના સૈધ્ધાાંમતક 
મવર્યનો મવર્યકોડ આવેદનપત્રમાાં દશામવવાનો રહશેે. જો કોઇ શાળામાાં કોમ્પ્્રુ્ટર મવર્ય ન હોય 
તો નજીકની રજજસ્ર્ટર શાળામાાં મવદ્યાથીની પ્રાયોલગક પરીક્ષા ૧૫ મી ફેબ્રવુારી સધુીમાાં પરુી કરવાની 
રહશેે.અને બોડમની સચુના મજુબ ગણુ મોકલી આપવાના રહશેે. 
 

19) અધરુી મવગતવાળા કે મનયત કરેલ લાયકાત ન ધરાવતા ઉમેદવારોના આવેદનપત્ર રદ ગણવામાાં 
આવશે.અને તેમની ફી પરત કરવામાાં આવશ ેનહી. 
 

20) ધો.૧૨ ખાનગી ઉમેદવારને મળેલ પરવાનગીપત્ર પાાંચ જાહરે પરીક્ષા સધુી અમલમાાં રહશેે. 
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21) ખાનગી ઉમેદવારના ફોમમ ઓનલાઇન ભરવામાાં આવે છે તેમાાં કોઇ પણ પ્રકારની ભલૂ કે ખોર્ટી 
મારહતી ભરવામાાં આવશે તો તેની સાંપણૂમ જવાબદારી શાળાના આચાયમશ્રીની રહશેે. 

22) બોડમ તરફથી ઉચ્ચ પરરણામો અંગે આપવામાાં આવતા કોઇપણ ઇનામ મારે્ટ ખાનગી ઉમેદવાર અને 
મશક્ષક ઉમેદવારને પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહી. 
 

23) મવકલાાંગતા મારે્ટની જોગવાઇઓમાાં ૪૦% કરતાાં ઓછી હોય, તો તે મવકલાાંગતા ગણતા નથી.૪૦% 
કરતા ઉપરની મવકલાાંગતા મારે્ટ મસમવલસર્જન કે RMO નુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે. 
 

24) ઓનલાઇન ફોમમ ભરવા બાબતનો સ્વીકાર કે અસ્વીકાર કરવા બાબતનો અંમતમ મનણમય બોડમના 
અધ્યક્ષશ્રીનો રહશેે. 
 

25) મવકલાાંગ મવદ્યાથીઓનુાં પાસીંગ ધોરણ -૨૦ ગણુનુાં રહશેે. 
 

26) રીપીર્ટર મવદ્યાથીઓનુાં ફી નુાં ધોરણ સામાન્ય મવદ્યાથીઓના ફી ના ધોરણ નુાં રહશેે.  

(૧)  ખાનગી ઉમેદવારની ફી રૂ.૬૦૦/- 
(૨) રીપીર્ટર ખાનગી ઉમેદવાર(એક મવર્ય મારે્ટ) રૂ.૧૦૦/- 
(૩) રીપીર્ટર ખાનગી ઉમેદવાર(બે મવર્ય મારે્ટ) રૂ.૧૫૦/- 
(૪) રીપીર્ટર ખાનગી ઉમેદવાર(ત્રણ મવર્ય મારે્ટ) રૂ.૨૦૦/- 
(૫) રીપીર્ટર ખાનગી ઉમેદવાર(ત્રણ મવર્ય કરતાાં વધ ુમવર્ય મારે્ટ) રૂ.૩૩૦/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 



E:\PURVI\ધો.૧૨ ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ફોમમ ભરવા બાબતની સચૂનાઓ.docx 

 

 

ધો-૧૨ ખાનગી ઉમેદવારનો સોગદંનામાનો નમનુો 
સોગદંનામુ ં

આથી હું ________________________________________________ રહવેાસી, મ.ુ_______________, 
તા._______________, જિ.________________ સોગદંપવૂવક િણાવુ ંછં કે,  
1. મે ધો-૧૦ (S.S.C) ની બોર્વની પરીક્ષા_________________________________ બોર્વમાથંી બેઠક 

ન.ં_________________ વર્વ _____________ શાળા ક્રમાકં                        ___________________ 

__________________________________________________ થી પસાર કરેલ છે.  
 

2. હું ધોરણ-૧૧ વર્વ ____________ મા ંશાળા ક્રમાકં:               ___________________________ 
_____________________________________ શાળા મારફતે પાસ/નાપાસ થયેલ છં.  
 

3. હું ધોરણ-૧૧ વર્વ ____________ મા ંશાળા ક્રમાકં:               ___________________________ 
_______________________________________ શાળામાથંી ______________ પ્રવાહમા ં ઉપસ્થથત 
થઈ નાપાસ થયેલ છં./ધોરણ-૧૨ મા ંઅધરૂો અભ્યાસ છોર્ી દીધેલ છે.  

4. મારં શાળા છોર્યાનુ ં પ્રમાણપત્ર _____________________________________________________ 
શાળાનુ ં છે. ઉક્ત શાળામા ં ઉચ્ચતર માધ્યમમક મવભાગ ચાલતો ન હોવાથી અથવા મારા રહઠેાણ 
મવથતારની (શાળાનુ ં નામ) __________________________________________________ મારફતે 
ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે મજુંરી માગં ુછં.  

5. િો શાળા છોર્યાનુ ં ડુપ્લીકેટ પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હોય તો અભ્યાસ છોર્યા પછી રાજ્યની અન્ય કોઈ 
પણ રાજ્યની માન્ય ઉચ્ચ. માધ્યમમક શાળામા ંપ્રવેશ મેળવી અભ્યાસ કરેલ નથી.  

6. ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે બોર્વ મજુંરી આપે અને જે પરીક્ષા કેન્ર પરથી પરીક્ષા આપવા બોર્વ િણાવે તે 
પરીક્ષા કેન્રમા ંપરીક્ષા આપવાની સમંમત આપુ ંછં.  

7. એસ.એસ.સી. (ધો-૧૦)ની પરીક્ષા પાસ કયાવ પછી િો જે પ્રવમૃત કરી/આગળ અભ્યાસ કયો તેની વર્વવાર 
માહહતી નીચે પ્રમાણે છે.  
ક્ર્મ  મવગત    વર્વ   ક્રમ  મવગત           વર્વ  
(1) _________________     _____________  (4)     _________________     ____________ 

(2) _________________     _____________  (5)     _________________     ____________ 

(3) _________________     _____________  (6)     _________________     ____________  
 

8. ઉમેદવારને ગિુરાત બોર્વ સહહત ભારતના કોઈ પણ બોરે્ ધો-૧૨ ની જાહરે પરીક્ષામા ં કોઈ પણ 
કારણોસર બાકાત કરેલ નથી. તે હું સોગદંપવૂવક િણાવુ ંછં.  
ધો-૧૨ ની ખાનગી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા આપવા માટેની તમામ સચૂનાઓ જે ગિુરાત માધ્યમમક 
અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્વ, ગાધંીનગર તરફથી પ્રકામશત થયેલ છે તે મેં બરાબર વાચંી છે, 
તેનાથી વાકેફ છં અને તેનુ ંપાલન કરવા માટે બધંાયેલ છં તે સોગદંપવૂવક િણાવુ ંછં.  
તારીખ :       ઉમેદવારની સહી ______________________ 

       ઉમેદવારના વાલીની સહી _______________ 

       (સગીર વયના હકથસા માટે)    


