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રાજય પરીક્ષા બોર્ડ, ગજુરાત રાજય, સેકટર-ર૧, ગાાંધીનગર 
 

‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી- II  

(Teacher  Eligibility Test-TET- II) ‘’ 
જાહરેનામ ું : ર૦૧૩ 
 

ક્રિાાંકઃરાપબો/TET-II/ર૦૧૩/૩૬૪૧-૩૭ર૧, તા.૩૧/૦૭/ર૦૧૩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

ગજુરાત સરકારના મિક્ષણ મિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાિ ક્રિાાંક : પીઆરઈ-૧૧૧૦-રર૩-ક,          
તા. ર૭-૪-ર૦૧૧ અને તા.૧૪-૭-ર૦૧૧ અને તા.૩-પ-ર૦૧રના સરખા ક્રિાાંકના સધુારા ઠરાિ ક્રિાાંકઃપીઆરઈ-
૧૧૧૦-રર૩-ક, થી જજલ્ લા મિક્ષણ સમિમત/નગર મિક્ષણ સમિમતઓ હસ્ તકની પ્રાથમિક િાાાઓ / ઉચ્ િ 
પ્રાથમિક િાાાઓિાાં મિદ્યાસહાયક/મિક્ષકની ભરતી િાટેના ધારા-ધોરણો મનયત કરેલ છે અને ગજુરાત 
સરકારના મિક્ષણ મિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના ઠરાિ ક્રિાાંકઃપીઆરઈ-૧૧૧૧- ૭૧૧ -ક, તા. ર૭-૪-
ર૦૧૧ અને સરખા ક્રિાાંકના સધુારા ઠરાિ ક્રિાાંકઃપીઆરઈ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક, તા.૦૬/૦૬/ર૦૧૩ મજુબ ગજુરાત 
રાજયિાાં આિલે કોઈપણ પ્રાથમિક િાાા અને ઉચ્ િ પ્રાથમિક િાાાિાાં પ્રાથમિક મિક્ષક/ મિદ્યાસહાયક  થિા 
િાટે પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી-I (ધોરણ ૧ થી પ) તથા  પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી-II (ધોરણ ૬ 
થી ૮) રાજય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર ધ્િારા  લેિા િાટે જણાિિાિાાં આિેલ છે.  

તદ્દઅનસુાર ઉચ્ િ પ્રાથમિક િાાાિાાં પ્રાથમિક મિક્ષણના મિદ્યાસહાયક/મિક્ષક (ધોરણ-૬ થી ૮)ની ભરતી િાટે 

ઉકત ઠરાિોિાાં મનયત કરેલ નીિેની લાયકાત ધરાિતા ઉિેદિારો િાટેની ભભ પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી 

( Teacher Eligibility Test-TET-II) ભભ રાજય પરીક્ષા બોર્ડ, ગજુરાત રાજય, ગાાંધીનગર ધ્િારા સપ ટેમ્ બર-

2013 િાાં લેિા િાટેનુાં આથી જાહરેનામુાં બહાર પાર્િાિાાં આિે છે.  

(અ) િૈક્ષચણક અને તાલીિી લાયકાત :-  

(૧) ગચણત મિજ્ઞાન :  

 બી.એસસી. ગચણત(Maths)4 આંકર્ાિાસ્ ર(Stetistics)4 ભૌમતકિાસ્ ર(Physics)4 રસાયણિાસ્ ર (Chemistry)4 

બાયોલોજી(Biology)4 બોટની(Botony)4 ઝુઓલોજી(Zoology) અને ભસૂ્ તર મિજ્ઞાન (Geology) પૈકી કોઈપણ એક 
અથિા િધારે મખુ્ ય મિયય સાથ [ અને બે િયીય પી.ટી.સી.  અથવા  

 ઓછાિાાં ઓછા ૪પ% ગણુ સાથે બી.એસસી. ચગ6ત(Maths)4આંકર્ાિાસ્ ર(Stetistics)4 ભૌમતકિાસ્ ર (Physics)4 

રસાયણિાસ્ ર (Chemistry)4 બાયોલોજી(Biology)4 બોટની(Botony)4 ઝુઓલોજી(Zoology) અન [ ભસૂ્ તર 
મિજ્ઞાન(Geology) પૈકી કોઈપણ એક અથિા િધારે મખુ્ ય મિયય સાથ [ અને  એક િયીય બી.એર્. અથિા  

 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.) મિજ્ઞાન પ્રિાહિાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બેિલર ઈન એલીિેન્ ટરી 
એજયકેુિન (B.El.Ed.) અથિા  
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 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.) મિજ્ઞાન પ્રિાહિાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બી.એસ.સી. 
એજયકેુિન(B.Sc.Ed.) અથિા  

 ઓછાિાાં ઓછા પ૦%  ગણુ સાથે બી.એસસી. ગચણત(Maths),આંકર્ાિાસ્ ર(Stetistics)4 ભૌમતકિાસ્ ર 

(Physics)4 રસાયણિાસ્ ર (Chemistry)4 બાયોલોજી(Biology)4 બોટની(Botony)4 ઝુઓલોજી(Zoology) અન[ 

ભસૂ્ તર મિજ્ઞાન(Geology) પૈકી કોઈપણ એક અથિા િધારે મખુ્ ય મિયય સાથ[ અને એક િયીય બી. 
એર્.(સ્ પિેીયલ એજયકેુિન) 

(ર) ભાયાઓ :  
 બી.એ. અથિા બી.આર.એસ. અથિા બી.એસ.એસસી. (અંગે્રજી/ગજુરાતી/હહન્ દી/સાંસ્ ૃ oત મિયય સાથે) અને બે િયીય 

પી.ટી.સી. અથિા  
 ઓછાિાાં ઓછા ૪પ % ગણુ સાથે બી.એ. અથિા બી.આર.એસ. અથિા બી.એસ.એસસી. (અંગે્રજી/ગજુરાતી/ 

હહન્ દી/સાંસ્ ૃ oત મિયય સાથે) અને એક િયીય બી.એર્.   અથિા  
 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.)િાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બેિલર ઈન એલીિેન્ ટરી એજયકેુિન 

(B.El.Ed.)   અથિા  
 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.)િાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બી.એ. (અંગે્રજી/ગજુરાતી/ હહન્ દી/સાંસ્ ૃ oત) 

એજયકેુિન (B.A.Ed.)   અથિા  
 ઓછાિાાં ઓછા પ૦%  ગણુ સાથે બી.એ. અથિા બી.આર.એસ. અથિા બી.એસ.એસસી.(અંગ્રેજી/ ગજુરાતી/ 

હહન્ દી/સાંસ્ ૃ oત સાથ)ે અને એક િયીય બી. એર્.(સ્ પિેીયલ એજયકેુિન) 
(૩)  સાિાજજક મિજ્ઞાન :  
 બી.એ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, રાજયિાસ્ ર, અથડિાસ્ ર, િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર તથા હસલોસોસી મિયય 

સાથે) / બી.આર.એસ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, રાજયિાસ્ ર, અથડિાસ્ ર, િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર, 
હસલોસોસી તથા હોિસાયન્ સ મિયય સાથે) / બી.એસ.એસસી. / બી.કોિ(અથડિાસ્ ર મિયય સાથે) અને બે િયીય 
પી.ટી.સી.  અથિા  

 ઓછાિાાં ઓછા ૪પ % ગણુ સાથે બી.એ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, રાજયિાસ્ ર, અથડિાસ્ ર, િનોમિજ્ઞાન, 
સિાજિાસ્ ર તથા હસલોસોસી મિયય સાથે) / બી.આર.એસ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, રાજયિાસ્ ર, 
અથડિાસ્ ર, િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર, હસલોસોસી તથા હોિસાયન્ સ મિયય સાથે) / બી.એસ.એસસી. / બી.કોિ 
(અથડિાસ્ ર મિયય સાથે) અને એક િયીય બી.એર્. અથિા  

 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.)િાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બેિલર ઈન એલીિેન્ ટરી એજયકેુિન 

(B.El.Ed.) અથિા  
 ધોરણ-૧ર(એિ.એસ.સી.)િાાં ઓછાિાાં ઓછા પ૦% ગણુ અને િાર િયીય બી.એ. એજયકેુિન/બી.કોિ એજયકેુિન 

(B.A.Ed / B.Com.B.Ed.) અથિા  
 ઓછાિાાં ઓછા પ૦%  ગણુ સાથે બી.એ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, રાજયિાસ્ ર, અથડિાસ્ ર, 

િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર તથા હસલોસોસી મિયય સાથ)ે / બી.આર.એસ. (ઈમતહાસ, ભગૂોા, નાગહરકિાસ્ ર, 
રાજયિાસ્ ર, અથડિાસ્ ર, િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર, હસલોસોસી તથા હોિસાયન્ સ મિયય સાથે) 
/બી.એસ.એસસી./બી.કોિ (અથડિાસ્ ર મિયય સાથે) અને એક િયીય બી. એર્. (સ્ પિેીયલ એજયકેુિન). 

નોંધ ::-  નાિ. હાઇકોટડના િ}કાદાઓ અન સાર જાહ[રનાિાિા\ દિા"િ[, લધતુ્તિ  લાયકાતની ટકાિારીિાાં SC, ST, 

SEBC,  િારીહરક ખોર્ખોપણિાાા ઉિેદિારોને 5@ સુ]ધીની છુટછાટ  આપવામાું આવે છે.  એટલ ેકે જયાાં 
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ઓછાિાાં ઓછા 5_@ પારતા હોઇ તયાાં $5 @ ($$.5@ કે તેથી િધ ુગણુ)  અને   $5@  પારતા હોઇ તયાાં  
$_@ (#).5@  કે તેથી િધ ુગણુ) િાાા  ઉકત કેટેગરીના ઉિેદિારો  પરીક્ષાના સોિડ ઓનલાઇન ભરી 
િકિ[. 

(બ) પરીક્ષા કાયડક્રિ :- 
‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી (Teacher Eligibility Test-TET-II)’’  િાટેનો કાયડક્રિ નીિે મજુબ 

જાહરે કરિાિાાં આિે છે. સદર કસોટી/પરીક્ષાના સિુારાં સાંિાલન િાટે નીિે જણાિેલ મિગતો અને કાયડક્રિ 
મજુબ અિલ કરિા આથી જણાિિાિાાં આિે છે.  

ઉચ્ િ પ્રાથમિક મિક્ષણના મિદ્યાસહાયક/મિક્ષક (ધોરણ-૬ થી ૮) ની ભરતી િાટેની ‘’ પ્રાથમિક મિક્ષક 
યોગ્ યતા કસોટી (Teacher Eligibility Test-TET-II)’’  સપ ટેમ્ બર-2013િાાં રાજય પરીક્ષા બોર્ડના આયોજન અન ે
અિલીકરણ હઠેા જજલ્ લા િથકે જજલ્ લા મિક્ષણામધકારીરીઓીઓના સાંિાલન હઠેા લેિાિાાં આિિે. 
ક્રિ મિગત સિયગાાો 

1 જાહરેનામુાં બહાર પાર્યા તારીખ 
 

તા. 31/07/2013  

2 િતડિાનપરોિાાં કસોટી અંગ ેજાહરેાત પ્રમસઘ્ ધ થિાની 
તારીખ 
 

તા. 01/08/2013 

3 ojas ની િેબસાઈટ પર TET-II નુાં ઓનલાઈન રજીસ્ રેિન 
સોિડ મકૂિાની તારીખ 
 

તા. 02/08/2013 

4 ઉિેદિારો િાટ[ TET-II નુાં રજીસ્ રેિન સોિડ ઓનલાઈન 
ભરિાનો સિયગાાો 
 

તા. 02/08/2013 બપોરના 14-00  થી  
તા. 12/08/2013 બપોરના 15.00 કલાક 
સધુી 

5 રીસીિીંગ સેન્ ટર ખાતે સીીીકલી સોિડ સ્ િીકારિાનો 
સિયગાાો 

તા. 02/08/2013 બપોરના 14-00 થી  

તા. 13/08/2013 બપોરના 15.00 કલાક 
સધુી (રજાના હદિસો મસિાય) 

6 કસોટીની તારીખ અન[ સિય  

 

તા. 01/09/2013 

સિારનાઃ 11.00 થી 13.00 

 

(ક) િનોમિજ્ઞાન, સિાજિાસ્ ર, હસલોસોસી અન ેહોિસાયન્ સ મિયય સાથ ેબી.એ./બી.આર.એસ.ની લાયકાત 
ધરાિતા ઉિેદિારોને ભભપ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી(Teacher Eligibility Test-TET-II)ભભ ની 
સાિાજજક મિજ્ઞાન મિયયની પરીક્ષાિાાં બેસિાથી ભરતીની લાયકાત ધરાિે છે તેવુાં િાનિાિાાં આિિ ે
નહહિં અને ભરતી િાટે આખરી મનણડય નાિ.સમુપ્રિ કોટડિાાં દાખલ થયેલ SLA(CL) Nos.9950-

10021/2012 ના ચકુાદાને આમધન રહિેે.  

TET-II  કસોટી સાંબાંધી જરરી અગત યની િાહહતી અને િાગડદિડક સિુનાઓ 

મિભાગ - I 
૧.  ઓનલાઈન સોિડ ભરતાાં પહલેાાં :- 



4 
 

ઓનલાઈન સોિડ ભરિા િાટે ઉિેદિાર [ http://ojas.guj.nic.in િેબસાઈટ પર તા.02/08/2013 બપોરના 14-

00 થી તા.12/08/2013 (સિય બપોરના 15.00 કલાક સધુી) દરમ્ યાન  અરજી કરિાની રહિેે. ઉિેદિારે 
પોતાનો તાજેતરનો Photograph (10 kb) અન [ Signature (10 kb) સાઈીથી િધારે નહીં તે રીતે  jpg 

format િાાં scan કરી કમ્ પ યટુરિાાં તૈયાર રાખિાનો રહિેે. જે ઓનલાઈન અરજીિાાં upload કરિાનો રહિેે. 
અરજદારે મનયત કરેલ સોિડ ઓનલાઈન ભરિા િાટેની સિુનાઓ નીિે મજુબની છે. 

૧.૧ આિશ્ યક લાયકાતઃ- 

"પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી(TET-II)’’ આપિા િાટેની આિશ્ યક િૈક્ષચણક અને તાલીિી લાયકાત મિક્ષણ 
મિભાગ, સચિિાલય, ગાાંધીનગરના તા.ર૭-૪-ર૦૧૧ના ઠરાિ ક્રિાાંક : પીઆરઈ-૧૧૧૦-રર૩-ક, અને તા.૧૪-૭-
ર૦૧૧ અને તા.૩-પ-ર૦૧રના સરખા ક્રિાાંકના સધુારા ઠરાિ ક્રિાાંકઃપીઆરઈ-૧૧૧૦-રર૩-ક િાાં દિાડવ્ યા 
પ્રિાણેની રહિેે. 

૧.ર કસોટી સીઃ- 
SC, ST, SEBC & PH કેટેગરીના ઉિેદિારો િાટે પરીક્ષા સી ` 250/- (બસો પિાસ પરુા), જયારે જનરલ 

કેટેગરીના ઉિેદિારો િાટેની પરીક્ષા સી ` 350/- (રણસો પિાસ પરુા). 
૧.૩  સ્ િીકાર કેન્ રઃ-  

સ્ િીકાર કેન્ ર  તરીકે ગજુરાતની કમ્ પ યટુરાઈી પોસ્ટ ઓસીસો કાિગીરી બજાિિે. ગજુરાતની કમ્ પ યટુરાઈી પોસ્ટ 

ઓસીસની યાદી રાજય પરીક્ષા બોર્ડની િેબસાઈટ ( http://gujarat-education.gov.in/seb/ )  પર દિાડિેલ છે. 
૧.૪ કસોટી કેન્ ર :- 

 ગજુરાતી િાઘ્ યિની પરીક્ષા ર૬ જજલ્ લા િથકે. 
 અંગે્રજી અને હહન્ દી િાઘ્ યિ િાટે અિદાિાદ, રાજકોટ, િર્ોદરા અને સરુત. 

 ઓનલાઈન સોિડ સબિીટ કયાડ બાદ તે સોિડ ર્ાઉનલોર્ કરી જરરી આધારો જેિા કે : જામત અંગેના અને િાહરરીક 

અપાંગતા અંગેના પ્રિાણપર સ્ િીકાર કેન્ ર પર બતાિિાના રહિેે અને તેની સ્ િપ્રિાચણત પ્રિાણપરની ીેરોક્ષ જે 

તે સ્ િીકાર કેન્ ર પર આપિાની રહિેે. 
 સાિાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાત િગડના ઉિેદિારો િાટે રાજય સરકારે નકકી કરેલા સક્ષિ અમધકારીનુાં 

સાિાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે પછાતિગડનુાં જામત પ્રિાણપર રજૂ કરિાનુાં રહિેે. તથા સાિાજજક અને િૈક્ષચણક રીતે 

પછાતિગડ િાટે િાલ ુનાણાકીય િયડનુાં ઉન્ નતિગડિાાં સિાિેિ થતો ન હોિાનુાં (નોન હક્રિીલીયર સટી.) સક્ષિ 

અમધકારીરીઓીનુાં તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૩  કે તે પછી ઈશ્ ય ુથયેલ પ્રિાણપર પણ રજૂ કરિાનુાં રહિેે. 
 અનસુચૂિત જામત તેિજ અનસુચૂિત જનજામતનાના હકસ્ સાિાાં સક્ષિ અમધકારીરીઓીનુાં જામત પ્રિાણપર રજૂ કરિાનુાં 

રહિેે. 
 િાહરરીક અપાંગતા (Physically Handicap)ના હકસ્ સાિાાં રાજય સરકારે નકકી કરેલ સક્ષિ અમધકારીરીઓીનુાં 

પ્રિાણપર રજૂ કરિાનુાં રહિેે. 
2.  ઓનલાઈન અરજી કરિાની રીત :- 

 આ જાહરેાતના સાંદભડિાાં રાજય પરીક્ષા બોર્ડ રારા  ઓનલાઈન જ અરજી સ્ િીકારિાિાાં આિિે. ઉિેદિાર 
તા.02/08/2013 બપોરના 14-00 થી તા.12/08/2013 (સિય બપોરના 15.00 કલાક સધુી) દરમ્ યાન 

http://ojas.guj.nic.in/
http://gujarat-education.gov.in/seb/


5 
 

http://ojas.guj.nic.in પર અરજીપરક ભરી િકાિે. ઉિેદિારે અરજી કરિા િાટે નીિે મજુબના સ્ ટેપ સ 
અનસુરિાના રહિેે. Confirmation Number િળ યા પછી જ અરજી િાન્ ય ગણાિે.  

 સિગ્ર સોિડ અંગે્રજીિાાં ભરિાનુાં રહિેે. 
 સૌ પ્રથિ http://ojas.guj.nic.in પર જવુાં. 
 ‘ Apply On line ’ ઉપર Click કરવુાં. 
 ‘Apply for TET-II પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી ઉપર Click  કરવુાં. જેિાાં ગજુરાતી િાઘ્ યિ, અંગે્રજી િાઘ્ યિ 

અને હહન્ દી િાઘ્ યિ પૈકી ઉિેદિાર જે િાઘ્ યિિાાં કસોટી આપિા ઈચ્ છતા હોય તે િાઘ્ યિ પસાંદ કરી સોિડ ભરવુાં.  
 તેની નીિ [ Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દેખાિે. Application Format િાાં સૌપ્રથિ Personal 

Details ઉિેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ (*) ફાંદર્ીની મનિાની જયાાં હોય તેની મિગતો સરજજયાત ભરિાની રહિેે.) 

 Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા િાટ [ Educational Details પર Click કરિ ] \. 

 તેની નીિ [ Self Declaration િા \ Yes / No 5ર Click કરિ ] \. 
 હિે Save પર Click કરિાથી તિારો Data Save થિે. અહીં ઉિેદિારનો Application Number Generate થિે. જે 

ઉિેદિારે સાિિીને રાખિાનો રહિેે.  
 હિે પેજના ઉપરના ભાગિા \ Upload Photo પર Click કરો. અહી \ તિારો Application Number Type કરો અન[ 

તિારી Birth Date Type  કરો. ત યારબાદ Ok 5ર Click કરો. અહી \ Photo અન [ Signature upload કરિાના છ [.             

( સોટાન ] \ િાપ 5.0 સ[.િી. ઉ \િા. અન [ 3.6 સ[.િી. 5હોાાઇ અન [ Signature ન ] \ િા5 2.5 સ [.િી. ઉ \િા. અન [ *.5 સ[.િી. 

5હોાાઇ રાખિી.) Photo અને Signature upload કરિા સૌપ્રથિ તિારો Photo અન [ Signature JPG  format   િા\ 

(10 kb) સાઇીથી િધાર [ નહી \ ત [ રીત [ Computer િા \ હોિા જો.અ [. Browse Button પર Click કરો. હિ [ Choose File 

ના સ્ક્રીનિા \થી જ[ સા.લિા \ JPG format િા \ તિારો Photo store થય [લ  છ [ તે સા.લન [ Select કરો અન [ Open 

Button ન [ Click કરો. હિ [ Browse Button ની બાજ]િા \ Upload Button 5ર Click કરો4  હિ [ બાજ]િા \ તિારો Photo 

દ [ખાિ [. હિ [ આ જ રીત [ Signature પણ Upload કરિાની રહ [િ[. 
 

 Payment ઉ5ર હક,ક કરીન [ અરજીનાંબર અને જન્ િતારીખ ના \ખીન[ ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસની પે સ્ લીપ (િલણ) 

ર્ાઉનલોર્ કરિ ] \. આ પે સ્લીપથી પરીક્ષા  સીના ` 350/- અથિા 250/- ગ ]જરાતની કો. પણ કમ્પયટુરાઇી  
ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસિા \ ભરિાના રહ [િ [. ઉ5રા \ત ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસ ધ્િારા પરીક્ષા સી તથા સીીીક, 

આિ [દનપરો :િીકારિાની સેિા પેટેના સમિિસ િાજ" સહહતના ર.ર_/-નો િાજ" ઉિ[દિાર [ ભોગિિાનો રહ [િ [.     

 હિ [ પેજના ઉ5રના ભાગિા \ Confirm Application પર Click કરો અન [ Application Number તથા Birth Date 

Type કયા " બાદ Ok 5ર Click કરિાથી બ [ (2) બટન 1 : Application Preview 2. Confirm Application દ[ખાિ[. 
ઉિ [દિાર [ Show Application Preview 5ર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ લેિી.  

 અરજીિા \ સધુારો કરિાનો જણાય તો Edit Application ઉ5ર Click કરીન [ સધુારો કરી ,[િો. અરજી Confirm 

કયા " પહલેા  કો.પણ 5|કારનો સધુારો  અરજીિા \ કરી િકાિ [. 5ર \ત ] અરજી Confirm થ. ગયા બાદ અરજીિા \ 
કોઇપણ  જાતનો  સધુારો કરી િકાિ [ નહી. જો અરજી સધુારિાની જરર ન જણાય તો જ Confirm Application પર 
Click કરવુાં.  

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/
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Confirm Application 5ર Click કરિાથી ઉિ [દિારની અરજીનો બો0"િા \ Online સ્િીકાર થ. જિ [. અહી \ Confirm 

Number Generate  થિ [. જ [ ત યાર 5છીની બધી જ કાય "િાહી િાટે  જરરી હોઇ ઉિ [દિાર [ સાિિિાનો રહ [િ [. Confirm 

Number મસિાય કોઈપણ પરવ્ યિહાર કે પરીક્ષાને લગતી કોઈપણ કાયડિાહી કરી િકાિે નહી. 
 

 હિ [ Print Application 5ર Click કરિ ] \. અહી \ અરજીપરક અન [  ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસની  પે સ્લીપના મપ્રન્ટના બટન 

છ [. અહી \ તિારો Confirm Number ટાઇપ કરિો અન [ Print 5ર Click કરી અરજીની નક,   કાઢી  જ~રી પ્રિાણપરો  

અન [ સી  SC, ST, SEBC & PH ક[8[ગરીના ઉિ [દિારો િાટે  પરીક્ષા સી  250/- (બસો પિાસ] પરુા)4 જયાર[ જનરલ 

ક [ટેગરીના ઉિ[દિારો િાટે પરીક્ષા સી  350/- (રણસો  પિાસ ] પરુા)ની ભારતીય પોસ્ટ  ઓસીસની પેસ્લીપ મપ્રન્ટ     
કા-િી.  
 

 Print Indian Post office Chllan ઉ5ર Click કરીન [ ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસના િલણની મપ્રન્ટ કા-િી. 
 

 5|`ન5+ન ] \ િાઘ્ યિ ગ ]જરાતી4 અ \ગ | [જી અન [ હહન્ દી રહ [િ[. ગ ]જરાતી િાઘ્ યિિા \ પીટીસી થય [, ઉિ [દિારો ગ ]જરાતી 
ભાયાન ] \ પ્રશ્નપર પસાંદ કરિાન ] \ રહ [િ[. અ [જ રીત [ અ\ગ | [જી અન [ હહન્ દી ભાયાિા \ પીટીસી થનાર [ પોતાના પ્રશ્નપરન] \ 

િાઘ્ યિ અ \ગ | [જી અન [ હહન્ દી રાખિાન ] \ રહ [િ[. બાકીના ઉિ[દિારોઅ [ +6 5{કી કો.56 િાઘ્ યિન ] \ પ્રશ્નપર િાટે  પસાંદગી 
દિા "િિાની રહ [િ[. 

 ગજુરાતી િાઘ્ યિની પરીક્ષા જે તે જજલ્ લા િથકે લેિાિે. 
 

 અંગ્રેજી અન ેહહન્દી િાઘ્ યિના પ્રશ્ નપરનો મિકલ્ પ આપતા ઉિેદિારોએ અિદાિાદ, રાજકોટ, િર્ોદરા 
અને સરુત કેન્ રિાાંથી જ પરીક્ષા કેન્ ર પસાંદ કરિાનુાં રહિેે. 

3. પરીક્ષા સી :-  
 SC, ST, SEBC & PH ક [ટેગરીના ઉિ [દિારો િાટે પરીક્ષા સી  250/- (બસો પિાસ] પરુા)4 જયાર [ જનરલ ક [ટેગરીના 

ઉિ [દિારો િાટે ની પરીક્ષા સી  350/- (રણસો  પિાસ ] પરુા) ભરિાની રહ [િ[. પરીક્ષા સી ભરિા િાટે  ઉિ[દિાર[ ભારતીય 

પોસ્ટ ઓસીસની ક [િ પેસ્લીપ ર્ાઉનલોર્ કરી4 આ  પેસ્લીપ ગ ]જરાતની કોઇપણ કોમ્પયટુરાઇી ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસની 
િાખાિા \ સી રોક0િા \ જિા કરાિિાની રહ [િ[. તે સાથે  20/-  સમિ"સિાજ"  પેટે  િ }કિિાના રહ [િ[.  

 

 પે સ્ લીપની રણેય નકલ પર ભારતીય પોસ્ટ ઓસીસ મસકકો અને તારીખ નાખી આપિે. જેિાાંની એક પે સ્ લીપ 
ઉિેદિારને 5રત આ5િાિા \ આિિ [. 

4.   િાગડદિડક સિુનાઓ :- 
 ‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી (Teacher Eligibility Test-TET-II)’’ આપનાર ઉિદિારો પાસેથી  

ઓનલાઇન  (ON LINE) અરજીઓ િ\ગાિિાિા\ આિ[ છ[.  
 આ કસોટીિાાં  જનર, કેટેગરી  િાટે   મિભાગ -1 અન[ 2 િા\  બ\ન[ િાી  ઓછાિા\ ઓછા 60 %  ()_ ગ]6) 

િ[/િ[, હિ[ તો જ  પાસ ગણાિે. જયાર[ અન]સ}ચિત જામત4 અન]સ}ચિત જનજામત4 સાિાજજક અન[ િ{ક્ષચણક રીત[ 

5છાત અન[  િાહરરીક અપાં\ગતા (Physically Handicap)ના હકસ્સાિાાં 55 % (82 ગ]6) િ[ાિ[લ  હિ[ તો  જ  
પાસ ગણાિ.ે 

 ઉિ[દિાર[ િેબસાઇટ 5ર િ}કિાિા\ આિ[, રજી:8=િન સોિ" Download કરીન [ On line Submission (with 

scanning of colour photograph) કરિાન ] \ રહ[િ[. િાાી મપ્રન્ટ સ્િરપ ે િેબસાઇટ પરથી િ[ાિલ સોિ"િા\ સહી 
કરીન [ જ~રી આધારો જ[િા ક[4 સ્િપ્રિાચણત  જામત અ\ગ [નો દાખલો (જ[ ઉિ[દિારોન[ લાગ ુપર્તુાં  હોય ત[ 
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હક:સાિા\)4 િારીહરક અ5\ગતા (Physically Handicap)ન] \ 5|િા65+4 પરીક્ષા સીના નાણા ભારતીય પોસ્ટ 
ઓસીસિા\ પેસ્લીપથી ભરી4 પોસ્ટ ઓસીસિા\ જિા કરાિિાન ] \ રહ [િ[. 

 સોટાની નીિ[ ઉિ[દિારની સહી સ્કેની \ગ થયલી હિ[4 ત[ની નીિ [ના ખાનાિા\ હસચીકલી સોિ" સબિીટ કરતી િખત[  

ઉિ[દિાર[ 5]નઃ સહી કરિી.  
 જ[ ઉિ[દિાર [ રજીસ્રેિન સોિ" સાથ[ મનયત પરીક્ષા સીની પેસ્લીપની રસીદ4 અગાઉ જણાવ્ યા િ]જબના\  

સ્િપ્રિાચણત  ર્ોક્યિેુન્ટસ  આપેલ હિ[ ત[ અરજદારો પોતાની કોમ્પયટુરાઇી હોલહટહક8 આ જ િબેસાઇટ  પરથી 
પોતાનો Confirmation Number અન[ જન્ િતારીખ નાખિાથી ર્ાઉનલોર્ કરી િકાિ[. ત[ અ\ગ[ની તારીખ 

િત"િાનપરો અન[િેબસાઇટ 5ર જણાિિાિા\ આિિ[. સોિ" ભરિાની છ[લ્લી તારીખ 5છીથી િેબસાઇટ પર 

જોતા રહ[િ] \ આિશ્ યક છ[. 
 ગજુરાતી િાઘ્ યિની પરીક્ષાનુાં કેન્ ર દરેક જજલ્ લા િથકે રહિેે.  
 અંગ્રેજી અને હહન્ દી િાઘ્ યિની પરીક્ષા અિદાિાદ, િર્ોદરા, સરુત અને રાજકોટ કેન્ ર પરથી લેિાિાાં 

આિિ.ે 
 સિગ્ર સોિડ અંગ્રેજીિાાં ભરિાનુાં રહિેે.  
 જ[ ઉિ[દિાર[ ખોટી િાહહતી આપી હિ[ ત[િા ઉિ[દિાર િ[રી8િા\ આવ્ યા હિ[ તો પણ અયોગ્ ય ગણાિ[. રાજય 

પરીક્ષા બોર્ડ  ધ્િારા લિેા. રહ [લ ‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી (TET-II) ‘’ બાબત[ ઉિ[દિારોન[ લાલિ ક[ 

છ[તરમપિંર્ી  આિર[ ત[િા અસાિાજજક તત િોથી સાિધ રહ[િા જણાિિાિા\ આિ[ છ[. કોઇપણ જાતની લાગિગ 

લાિનાર  ઉિ[દિારોન[ ગ[રલાયક ઠરાિીન [ મિક્ષાત િક કાય"િાહી કરિાિા\ આિિ[. 
 ઉિેદિારે, જે જજલ્ લાિાાંથી કસોટી આપિા િાાંગતા હોય તે જજલ્ લાનુાં પરીક્ષા કેન્ ર ઓનલાઈન સોિડ સબિીટ 

કરતી િખતે દિાડિિાનુાં રહિેે.  
 ઉિ[દિાર[ હોલહટહકટ  ર્ાઉનલોર્ કયા" બાદ ત[ની નીિ[ / પાછા  આપેલી સ}િનાઓનો મિગતિાર અભ્ યાસ 

કરિો. ત[ જ રીત[  પરીક્ષા િખત[ આ5િાિા\ આિનાર  અન[ હા[લહટકીટ િેબસાઇટ 5ર નિ}નારપે િ}કિાિા\ આિ[, 

OMR િી8 પર છાપેલ તિાિ સ}િનાઓનો મિગતિાર અભ્ યાસ કરિો ખ}બ જ  જ~રી છ[. જ[થી પરીક્ષા સિય[ 

કો. ગ] \િિણ ઉભી ન થાય.  
 ઉકત જાહ [રાત અન્ િય [ િધ ] િાહહતીની જરર જણાય તો િાલ ુકાિકાજના હદિસ [ કિ [રી સિય દરમ્ યાન બોર્ડની કિ [રીના 

ટોલ ફ્રી હલેપલાઇ ન \બર  1800 – 233- 7963 ઉ5ર સાંપક " કરી િકાિ [.  
 આ કસોટી મિક્ષકની નોકરી િ [/િિા િાટે  જ~રી લાયકાત િાટેની છ [4 ત[નાથી મિક્ષક તરીક [ પસાંદગી પાિિાનો હક 

િાતો નથી. 
મિભાગ - II  

િૈક્ષચણક અને તાલીિી લાયકાતની મિગતો :- 
1. ‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી (TET-II)’’  આ5િા િાટે ની આિશ્ યક િૈક્ષચણક અન[ તાલીિી લાયકાત 

મિક્ષણ મિભાગ4 સચિિા,ય4 ગા\ધીનગરના તા.ર*-$-ર_!!ના ઠરાિ ક|િા\કઃપીઆર.-!!!_-રર#-ક4 અન[ 

તા.!$-*-ર_!! અન[ તા.#-5-ર_!રના સરખા ક |િા\કના સ]ધારા ઠરાિ ક |િા\કઃપીઆર.-!!!_-રર#-ક િા\ 
દિા"વ્ યા પ્રિાણનેી રહ [િ[. 

2. કોસડ હર્ીાઈન અને કસોટી લેિાની પઘ્ ધમત :  
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‘’પ્રાથમિક મિક્ષક યોગ્ યતા કસોટી (TET-II)’’  આ5િા િાટે હર્ીાઇન મિક્ષણ મિભાગ4 ગા\ધીનગરના 9રાિ ક|િા\ક 

: પીઆર.-!!!!-*!!-ક4તા. ર*-$-ર_!! અન[ સરખા ક |િા\કના ક |િા\કઃપીઆર.-!!!!-*!!-ક4 

તા._&/_&/ર_!# િા\ દિા"વ્ યા 5|િા6[ નીિ[ િ]જબ રહ[િ[. 
 

 આ કસોટી O.M.R. 5ઘ્ ધમતથી બ[ મિભાગિા\ ,[િાિા\  આિિ[. મિભાગ-!  અન[ મિભાગ-ર. 
 મિભાગ-ર રણ  મિયય િાટે  જ]દા-જ]દા રહ [િ[. ચગ6ત મિજ્ઞાન 4 ભાયઓ અન[ સાિાજજક મિજ્ઞાન ની કસોટી 

પાસ કરિાની રહ [િ[. 
 દર[ક મિભાગિા\ *5-*5 5|શ્ નો રહ[િ[ અન[ બ\ન[ મિભાગોનો સાાંગ સિય !ર_ મિમન8 રહ [િ[. 

 

સ્ થા : ગાાંધીનગર         

તારીખ :31/08/2013                                                                                (ઈ.પી.દેસાઈ) 

અઘ્ યક્ષ 
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ 

ગા \ધીનગર 

 


