
                રા ય પર ા બોડ, જુરાત રા ય, સે ટર-21, ગાધંીનગર 
                                       “ ાથિમક િશ ક યો યતા કસોટ -II 
                                               (Teacher Eligibility Test‐ TET‐II) “ 

જાહરેનામુ ં:: ૨૦૧૪ 
  

 માકં : રાપબો/ TET‐II/2014/                    ,તા.06/06/2014 
 

 ગજુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૦ Ð ૨૨૩ Ðક, તા.૨૭-૦૪-
૨૦૧૧ તથા તા.૧૪-૦૭-૨૦૧૧ અને તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૨ના સરખા કર્માકંના સધુારા ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૦ Ð ૨૨૩ Ð ક, થી 
િજ લા િશક્ષણ સિમિત/ નગર િશક્ષણ સિમિતઓ હ તકની પર્ાથિમક શાળાઓ / ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળાઓમા ંિવ ાસહાયક / િશક્ષકની 
ભરતી માટેના ધારા-ધોરણો િનયત કરેલ છે. ગજુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ 
Ð ૧૧૧૧ Ð ૭૧૧ Ð ક, તા. ૨૭-૪-૨૦૧૧ અન ે સરખા કર્માકંના સધુારા ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૧ Ð ૭૧૧ Ð ક, તા. 
૦૬/૦૬/૨૦૧૩ મજુબ ગજુરાત રાજ્યમા ં આવલે કોઇપણ પર્ાથિમક શાળા અને ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળામા ં પર્ાથિમક િશક્ષક/ 
િવ ાસહાયક થવા માટે પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી-I (ધોરણ ૧ થી ૫) તથા પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી-II(ધોરણ ૬ થી 
૮) રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્, ગાધંીનગર ારા લેવા અિધકૃત કરવામા ંઆવેલ છે. 

તદઅનસુાર ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળામા ંપર્ાથિમક િશક્ષણના િવ ાસહાયક /િશક્ષક (ધોરણ - ૬ થી ૮)ની ભરતી માટે ઉક્ત 
ઠરાવોમા ં િનયત કરેલ નીચનેી લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો માટની  પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી-II   (Teacher Eligibility Test‐ 
TET‐II)    રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્, ગજુરાત રાજ્ય,ગાધંીનગર ારા જુલાઇ - ૨૦૧૪ મા ંલવેા માટેનુ ંઆથી જાહરેનામુ ંબહાર પાડવામા ં
આવ ેછે. 
 

 (અ)         શૈ ણક અને તાલીમી  લાયકાત :‐ 
 

(1)        ગણત િવ ાન :  
●  બી.એસસી. [ગિણત(Maths),  આંકડાશા (Stetistics),  ભૌિતકશા (physics),  રસાયણશા (Chemistry),      
   બાયોલોજી(Biology),  બોટની(Botony),  ઓલોજી(Zoology),  અન ેભ ૂ તર િવ ાન(Geology) પૈકી કોઇપણ  
   એક અથવા વધારે મખુ્ય િવષય સાથ ે] અન ેબ ેવષીર્ય પી.ટી.સી. અથવા 
●  ઓછામા ંઓછા ૪૫% ગણુ સાથ ેબી.એસસી. [ગિણત(Maths),  આંકડાશા (Stetistics),  ભૌિતકશા (physics),  
   રસાયણશા  (Chemistry),  બાયોલોજી(Biology),  બોટની(Botony),  ઓલોજી(Zoology),  અને ભ ૂ તર  
   િવ ાન(Geology) પૈકી કોઇપણ  એક અથવા વધારે મખુ્ય િવષય સાથ ે] અને એક વષીર્ય બી.એડ . અથવા 
●  ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) િવ ાન પર્વાહમા ંઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બચેરલ ઇન  
   એલીમેન્ટરી એજ્યકેુશન(B.EI.ED)  અથવા 
●  ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) િવ ાન પર્વાહમા ંઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બી.એસ.સી.   
   એજ્યકેુશન(B.Sc.Ed)    અથવા 
●  ઓછામા ંઓછ ૫૦ % ગણુ સાથે બી.એસસી. [ગિણત(Maths),  આંકડાશા (Stetistics), ભૌિતકશા   
   (physics), રસાયણશા  (Chemistry),  બાયોલોજી(Biology),  બોટની(Botony),  ઓલોજી(Zoology),  અન ે 
   ભ ૂ તર િવ ાન(Geology) પૈકી કોઇપણ  એક અથવા વધારે મખુ્ય િવષય સાથ ે] અન ેએક વષીર્ય બી.એડ.  

                        ( પેશીયલ એજ્યકેુશન) 
(2)        ભાષાઓ : 

●    બી.એ. અથવા બી.આર.એસ. અથવા બી.એસ.એસસી. (અંગેર્જી/ગજુરાતી/િહન્દી/સં કૃત િવષય સાથે) અને બ ે  
   વષીર્ય પી.ટી.સી. અથવા 
●  ઓછામા ંઓછ ૪૫ % ગણુ સાથ ેબી.એ. અથવા બી.આર.એસ. અથવા બી.એસ.એસસી. (અંગેર્જી/ગજુરાતી/   
   િહન્દી/સં કૃત િવષય  સાથ)ે  અને એક વષીર્ય બી.એડ. અથવા 



   ●  ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)મા ં ઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બચેરલ ઇન એલીમેન્ટરી    
                        એજ્યકેુશન(B.EI.ED)  અથવા 
    ● ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)મા ંઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બી.એ.( અંગર્જેી/ ગજુરાતી/ િહન્દી  
                       / સં કૃત) એજ્યકેુશન (B.A.Ed)     અથવા 
   ●  ઓછામા ંઓછ ૫૦ % ગણુ સાથે બી.એ. અથવા બી.આર.એસ. અથવા બી.એસ.એસસી. (અંગેર્જી /ગજુરાતી /   
                        િહન્દી / સં કૃત સાથ)ે  અન ેએક વષીર્ય બી.એડ. ( પેશીયલ એજ્યકેુશન) અથવા 
   ●  ગજુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગના ઠરાવ કર્માકં-પીઆરઇ Ð ૧૧૧૧ Ð ૭૧૧-ક સિચવાલય, ગાધંીનગર     
                      તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૨ ની જોગવાઇ અનસુાર   તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૧ ના ઠરાવ કર્માકં-પીઆરઇ-૧૧૧૧-૭૧૧-ક,મા ં 
                       ફકરા-૨(બ)(V) િવભાગ‐૧(૨) મા ંતથા ફકરા- ૨(બ) (VI) િવભાગ-૨ ભાષાઓના મથાળા નીચ ેસં કૃત શબ્દ  
                       પછી/ઉદુર્  /મરાઠી એવા શબ્દ વાચંવા વધમુા ંએવી પ ટતા કરવામા ંઆવ ેછે કે ઉદુર્  અગર મરાઠી  
                                       માધ્યમની ઉચ્ચ પર્ાથિમક શાળાઓમા ંિવ ાસહાયક / િશક્ષકની િનમણુકં માટે ટેટમા ંસં કૃતના બદલ ેઉદુર્ /  
                                       મરાઠી (as case may be) અંગેના પર્ ો પછુવાના રહશેે. પરંત ુપર્ પતર્નુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી રહશેે.  
  (3)        સામા જક િવ ાન : 

 ●  બી.એ. ( ઇિતહાસ, ભગૂોળ, નાગિરકશા , રાજ્યશા , અથર્શા , મનોિવ ાન, સમાજશા , િફલોસોફી તથા  
   હોમ સાયન્સ િવષય સાથે) / બી.આર.એસ. ( ઇિતહાસ,  ભગૂોળ,  નાગિરકશા ,  રાજ્યશા ,  અથર્શા ,  
   મનોિવ ાન, સમાજશા , િફલોસોફી તથા હોમસાયન્સ િવષય સાથ)ે / બી.એસ.એસસી./બી.કોમ  (અથર્શા   
   િવષય સાથે) અને બ ેવષીર્ય પી.ટી.સી.  અથવા 
● ઓછામા ંઓછ ૪૫ % ગણુ સાથ ેબી.એ. ( ઇિતહાસ,  ભગૂોળ,  નાગિરકશા ,  રાજ્યશા ,  અથર્શા ,  
   મનોિવ ાન,  સમાજશા , હોમ સાયન્સ  તથા  િફલોસોફી િવષય સાથે)/ બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ,  ભગૂોળ,   
   નાગિરકશા ,  રાજ્યશા ,  અથર્શા , મનોિવ ાન, સમાજશા , િફલોસોફી તથા હોમસાયન્સ િવષય  
   સાથ)ે/બી.એસ.એસસી./ બી.કોમ. (અથર્શા  િવષય સાથ)ે અને એક વષીર્ય બી.એડ. અથવા 

   ●  ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)મા ં ઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બચેરલ ઇન એલીમેન્ટરી  
                        એજ્યકેુશન(B.EI.ED)  અથવા 

● ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)મા ંઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ અન ેચાર વષીર્ય બી.એ. એજ્યકેુશન/બી.કોમ   
   એજ્યકેુશન(B.A.Ed /B.Com.B.Ed.)     અથવા 
 ●  ઓછામા ંઓછા ૫૦ % ગણુ સાથ ેબી.એ. ( ઇિતહાસ,  ભગૂોળ,  નાગિરકશા ,  રાજ્યશા ,  અથર્શા ,  
   મનોિવ ાન,  સમાજશા , હોમ સાયન્સ  તથા  િફલોસોફી િવષય સાથે)/ બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ,  ભગૂોળ,   
   નાગિરકશા , રાજ્યશા ,  અથર્શા , મનોિવ ાન, સમાજશા , િફલોસોફી તથા હોમસાયન્સ િવષય સાથ)ે /  
   બી.એસ.એસસી./ બી.કોમ. (અથર્શા  િવષય સાથ)ે અન ેએક વષીર્ય બી.એડ. ( પેશીયલ એજ્યકેુશન). 

 ન ધ  :‐    નામ. હાઇકોટર્ના ચકૂાદાઓ અનસુાર જાહરેનામામા ંદશાર્વેલ લઘુ મ લાયકાતની ટકાવારીમા ંSC, ST,SEBC,  
            શારીિરક ખોડખાપણવાળા ઉમેદવારોને ૫% સધુીની ટછાટ આપવામા ંઆવ ેછે. એટલ ેકે જ્યા ંઓછામા ં 

 ઓછા ૫૦% પાતર્તા  હોઇ ત્યા ં૪૫%(૪૪.૫% કે તેથી વધ ુગણુ) અને ૪૫% પાતર્તા હોઇ ત્યા ં૪૦%(૩૯.૫% કે 
તેથી વધ ુગણુ) વાળા ઉક્ત કેટેગરીના ઉમદેવારો પરીક્ષાના ફોમર્ ઓનલાઇન ફોમર્ ભરી શકશે. 

 

(બ)         પર ા કાય મ :‐ 
 

 પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી   (Teacher Eligibility Test‐ TET‐II)   માટેનો કર્ાયર્કર્મ નીચ ેમજુબ જાહરે કરવામા ંઆવ ેછે. 
સદર કસોટી/પરીક્ષાના સચુા  ંસચંાલન માટે નીચ ેજણાવેલ િવગતો અને કાયર્કર્મ મજુબ અમલ કરવા આથી જણાવવામા ંઆવ ેછે.  

 ઉચ્ચ પર્ાથિમક િશક્ષણના િવ ાસહાયક/િશક્ષક (ધોરણ- ૬ થી ૮) ની ભરતી માટેની  પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી  
(Teacher Eligibility Test‐ TET‐II)   જુલાઇ-૨૦૧૪ મા ંરાજ્ય પરીક્ષા બોડર્ના આયોજન અન ેઅમલીકરણ હઠેળ િજ લા મથકે િજ લા 
િશક્ષણાિધકારી ીઓના સચંાલન હઠેળ લવેામા ંઆવશ.ે 
 
 
   



મ િવગત  સમયગાળો 
૧  જાહરેનામુ ંબહાર પાડયા તારીખ  તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૪ 
૨  વતર્માન પતર્ોમા ંકસોટી અંગે જાહરેાત પર્િસધ્ધ થવાની તારીખ  તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ 
૩  Ojas  ની વેબસાઇટ પર TET‐II નુ ં ઓનલાઇન રજી ટેર્શન ફોમર્ મકુવાની 

તારીખ  
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૪ 

૪  ઉમદેવારો માટે TET‐II નુ ંરજી ટેર્શન ફોમર્ ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૪.૦૦ થી 
તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક 
સધુી 

૫  પો ટ ઑફીસ ખાતે ફી વીકારવાનો સમયગાળો  તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૪.૦૦ થી 
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૫.૦૦ 
કલાક સધુી (રજાના િદવસો િસવાય) 

૬  કસોટીની તારીખ અન ેસમય  તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૪ 
સવારના : ૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦ 

 
 

(ક) મનોિવ ાન, સમાજશા , િફલોસોફી અને હોમસાયન્સ િવષય સાથ ેબી.એ. /બી.આર.એસ.ની લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોને 
 પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી    (Teacher  Eligibility  Test‐  TET‐II)   ની સામાિજક િવ ાન િવષયની પરીક્ષામા ંબસેવાથી ભરતીની 
લાયકાત ધરાવ ે છે તેવુ ં માનવામા ંઆવશે નિહં. અન ેભરતી માટે આખરી િનણર્ય નામ.સિુપર્મ કોટર્મા ં દાખલ થયેલ SLA(CL) 
Nos.9950 – 10021/2012 ના ચકુાદાને આિધન રહશે.ે 
 

TET‐II કસોટ  સબંધંી જ ર  અગ યની મા હતી અને માગદશક ચુનાઓ 

                                                    િવભાગ – I 
1. ઓનલાઇન ફોમ ભરતા ંપહલા:ં‐  

         ઓનલાઇન ફોમર્ ભરવા માટે ઉમદેવારે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પર તા..૧૦/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૪.૦૦ 
થી તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૪ (સમય બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક સધુી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહશેે. ઉમેદવારે પોતાનો તા તરનો 
photograph(10 kb) અને Signature(10 kb) સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે jpg format મા ંscan કરી કમ્પ્યટુરમા ંતૈયાર રાખવાનો 
રહશેે.  ઓનલાઇન અરજીમા ંupload કરવાનો રહશે.ે અરજદારે િનયત કરેલ ફોમર્ ઓનલાઇન ભરવા માટેની સચુનાઓ નીચે 
મજુબની છે. 

 1.1    આવ યક લાયકાત :‐ 
  પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી  (TET‐II)   આપવા માટેની આવ યક શૈક્ષિણક અને તાલીમી લાયકાત િશક્ષણ િવભાગ,   
          સિચવાલય, ગાધંીનગરના તા. ૨૭Ð૪Ð૨૦૧૧ ના ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð૧૧૧૦ Ð૨૨૩Ðક, અન ેતા. ૧૪-૭-૨૦૧૧     
          અન ેતા. ૦૩ Ð ૫ -૨૦૧૨ના સરખા કર્માકંના સધુારા ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૦ Ð ૨૨૩ Ð ક મા ંદશાર્ યા    
          પર્માણેની રહશેે. 
 

1.2    કસોટ  ફ  :‐ 
 SC, ST, SEBC & PH કેટેગરીના ઉમદેવારો માટે પરીક્ષા ફી 250/-(બસો પચાસ પરુા), જ્યારે જનરલ કેટેગરીના ઉમદેવારો   
          માટેની પરીક્ષા ફી 350/-(તર્ણસો પચાસ પરુા). 
 

1.3   ફ   વીકાર ક  :‐ 
 વીકાર કેન્દર્ તરીકે ગજુરાતની ક ટુરાઇઝ પો ટ ઑફ સો કામગીરી બજાવશે.  
 

1.4    કસોટ  ક  :‐  
            *   ગજુરાતી માધ્યમની પરીક્ષા ૩૩ િજ લા મથકે. 



       *   અંગેર્જી અને િહન્દી માધ્યમ માટે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, અન ેસરુત. 
 

●     ઓનલાઇન ફોમર્ સબમીટ કયાર્ બાદ તે ફોમર્ ડાઉનલોડ કરી ઉમદેવાર પોતાની પાસ ેરાખી શકશે. 
 
              *     સામાિજક અને શકૈ્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટે રાજ્ય સરકારે નક્કી કરેલા સક્ષમ અિધકારીનુ ં    
                    સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્નુ ંજાિત પર્માણપતર્. તથા સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્ માટે     
                    ચાલ ુનાણાકીય વષર્નુ ંઉ તવગર્મા ંસમાવશે થતો ન હોવાનુ ં(નોન િકર્મીલીયર સટ ) સક્ષમ અિધકારી ીનુ ં 
                    તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ કે તે પછી ઇ ય ુથયેલ પર્માણપતર્.  
                
      2.      ઓનલાઇન અર  કરવાની ર ત :‐ 
 આ જાહરેાતના સદંભર્મા ં રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્ ારા ઓનલાઇન જ અરજી વીકારવામા ં આવશે. ઉમદેવાર 
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૪ બપોરના ૧૪.૦૦ થી તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૪ (સમય બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક) દરમ્યાન http://ojas.guj.nic.in પર 
અરજીપતર્ક ભરી શકાશે. ઉમદેવારે અરજી કરવા માટે નીચ ેમજુબના ટેપ્સ અનસુરવાના રહશે.ે Confirmation number મ યા પછી 
જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
●    સમગર્ ફોમર્ અંગર્ેજીમા ંભરવાનુ ંરહશેે. 
●    સૌ પર્થમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં 
●    ‘Apply online ‘ ઉપર Click કરવુ.ં 
●    Apply for TET‐II  પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી ઉપર Click કરવુ.ં મા ંગજુરાતી માધ્યમ, અંગેર્જી માધ્યમ અને િહન્દી   
     માધ્યમ પૈકી ઉમદેવાર  માધ્યમમા ંકસોટી આપવા ઇચ્છતા હોય ત ેમાધ્યમ પસદં કરી ફોમર્ ભરવુ.ં 
●    તનેી નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application Format  દેખાશ ેApplication Format   મા ંસૌપર્થમ Personal Details  
      ઉમદેવારે ભરવી(અહીં લાલ(*) ંદડીની િનશાની જ્યા ંહોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહશેે.) 
●    Personal Details ભરાયા બાદ Educational  Details  ભરવા માટે Educational  Details  પર Click કરવુ.ં 
●      તેની નીચ ેself  Declaration  મા ંYes/No પર Click કરવુ.ં 
●     હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે. અહીં ઉમદેવારનો Application Number Generate થશે.  ઉમદેવારે  
    સાચવીન ેરાખવાનો રહશેે. 
●    હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photo પર  Click કરો. અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth    
     Date Type કરો. ત્યારબાદ  OK  પર Click કરો. અહીં Photo અને Signature upload  કરવાના છે.(ફોટાનુ ંમાપ 5.0 સે.મી. ઉંચાઇ  
    અન ે3.6 સે.મી. પહોળાઇ અને Signature નુ ંમાપ 2.5 સે.મી. ઉંચાઇ અને 7.5 સે.મી. પહોળાઇ રાખવી. ) Photo અને Signature  
    upload  કરવા સૌ પર્થમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(10 Kb) સાઇઝથી વધારે નહીં ત ેરીત ેComputer મા ં 
    હોવા જોઇએ. Browse Button  પર Click કરો. હવે Choose File ના કર્ીનમાથંી  ફાઇલમા ંJPG format  મા ંતમારો Photo store  
    થયેલ છે ત ેફાઇલને Select કરો. અને Open Button  ન ેClick કરો. હવે Browse Button ની બાજુમા ંupload Button પર Click  
    કરો, હવે બાજુમા ંતમારો Photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહશેે.   
●    Payment ઉપર િક્લક કરીને અરજી નબંર અને જન્મ તારીખ નાખંીને ભારતીય પો ટ ઓફીસની પ ે લીપ (ચલણ) ડાઉનલોડ  
     કરવુ.ં આ પ ે લીપથી પરીક્ષા ફી ના 350/- અથવા 250/- ગજુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝ ભારતીય પો ટ ઑફીસમા ં 
     ભરવાના રહશેે. ઉપરાતં ભારતીય પો ટ ઑફીસ ારા પરીક્ષા ફી પેટેના સિવર્સ ચા  સિહત ના |.12/- નો ચા  ઉમદેવારે  
     ભોગવવાનો રહશેે. 
●    હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંConfirm Application પર click કરો. અન ેApplication Number તથા Birth Date Type કયાર્ બાદ  
      OK પર Click કરવાથી બ ે(2) બટન 1 : Application  Preview  2. Confirm Application  દેખાશે.ઉમદેવારે show Application   
          Preview પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ લવેી. 
●    અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  ઉપર Click કરીને સધુારો કરી લવેો. અરજી Confirm કયાર્ પહલેા ંકોઇ  
     પણ પર્કારનો સધુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત ુઅરજી Confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમા ંકોઇપણ જાતનો સધુારો કરી શકાશ ે 
     નહી. જો અરજી સધુારવાની જ ર ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવુ.ં 
●    Confirm Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો બોડર્મા ંOnline  વીકાર થઇ જશે. અહીં Confirm Number  



      Generate  થશે.  ત્યારપછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જ રી હોઇ ઉમદેવારે સાચવવાનો રહશેે. Confirm Number િસવાય  
      કોઇપણ પતર્ યવહાર કે પરીક્ષાને લગતી કોઇપણ કાયર્વાહી કરી શકાશે નહી. 
●     Print Indian Post Office  Chalan  ઉપર Click કરીને ભારતીય પો ટ ઓફીસના ચલણની પર્ીન્ટ કાઢવી.    
●    પર્ પતર્નુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી, અંગેર્જી અને િહન્દી રહશેે. ગજુરાતી માધ્યમમા ંપી.ટી.સી થયેલ ઉમદેવારો ગજુરાતી ભાષાનુ ં 
     પર્ પતર્ પસદં કરવાનુ ંરહશેે. એ જ રીતે અંગેર્જી અને િહન્દી ભાષામા ંપી.ટી.સી થનારે પોતાના પર્ પતર્નુ ંમાધ્યમ અંગેર્જી અને  
     િહન્દી રાખવાનુ ંરહશેે. બાકીના ઉમેદવારોએ તર્ણ પકૈી કોઇપણ માધ્યમનુ ંપર્ પતર્ માટે પસદંગી દશાર્વવાની રહશેે. 
●    ગજુરાતી માધ્યમની પરીક્ષા  તે િજ લા મથકે લેવાશે. 
●    અંગર્જેી અને િહન્દી માધ્યમના પર્ પતર્ો િવક પ આપતા ઉમદેવારે અમદાવાદ , રાજકોટ, વદોદરા અને સરુત કેન્દર્માથંી જ  
     પરીક્ષા કેન્દર્ પસદં કરવાનુ ંરહશેે.  
 3.    પર ા ફ  :‐ 
●   SC, ST, SEBC & PH કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે પરીક્ષા ફી 250/-(બસો પચાસ પરુા), જ્યારે જનરલ કેટેગરીના  
    ઉમેદવારો માટેની પરીક્ષા ફી 350/-(તર્ણસો પચાસ પરુા).ભરવાની રહશેે. પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઉમેદવારે  
    ભારતીય પો ટ ઑફીસની પે લીપ ડાઉનલોડ કરી , ગજુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝ ભારતીય પો ટ ઑફીસની  
    શાખામા ંફી રોકડમા ંજમા કરાવવાની રહશેે. ત ેસાથે |. 12/- સિવર્સચા  પેટે ચકૂવવાના રહશેે.  
●   પ ે લીપની તર્ણેય નકલ પર ભારતીય પો ટ ઑફીસ િસક્કો અને તારીખ નાખી આપશ.ે માનંી બ ે લીપ ઉમદેવારને પરત  
     આપવામા ંઆવશે.  પૈકી બોડર્ની કોપી પરીક્ષા ખડંમા ંઉમદેવારે સપુરવાઇઝરને સ પવાની રહશેે. 
4.    માગદશક ચુનાઓ :‐ 
●    આ કસોટીમા ંજનરલ કેટેગરી માટે િવભાગ Ð 1 અને 2 મા ંબનંે મળી ઓછામા ંઓછા 60%(૯૦ ગણુ) મેળવલે હશે તો જ પાસ  
         ગણાશે. જ્યારે અનસુિૂચત જાિત , અનસુિૂચત જનજાિત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત અને શારીિરક અપગંતા  
     (Physically Handicap)ના િક સામા ં55% (82 ગણુ) મેળવલે હશે તો જ પાસ ગણાશે. 
●    ઉમદેવારે વેબસાઇટ પર મકૂવામા ંઆવેલ રજી ટેર્શન ફોમર્ Download કરીને Online Submission (With scanning of colour  

     photograph) કરવાનુ ંરહશેે. વળી િપર્ન્ટ વ પે વબેસાઇટ પરથી મેળવેલ ફોમર્મા ંસહી કરીને જ રી આધારો વા કે ,    
     વપર્માિણત જાિત અંગેનો દાખલો(  ઉમદેવારોને લાગ ુપડત ુહોય ત ેિક સામા)ં, શારીિરક અપગંતા (Physically Handicap)નુ ં  
     પર્માણપતર્, પરીક્ષા ફીના નાણા ભારતીય પો ટ ઑફીસમા ંપે લીપથી ભરી હોય તનેી નકલ સાથે પોતાની પાસ ેરાખવાનુ ં 
     રહશેે. જ્યારે પણ કોઇ જ રીયાત ઉપિ થત થાય ત્યારે રજુ કરવાનુ ંફરિજયાત રહશેે. ના િવના કોઇ રજુઆત ગર્ા  રહશેે નહી. 
●   ઉમદેવારે online ભરેલ ફોમર્ની િપર્ન્ટ પોતાની પાસે સાચવી રાખવાની રહશેે. કોઇપણ પર્માણપતર્ોની નકલ પો ટ ઑફીસ ઉપર   
    આપવાની રહતેી નથી.  
●      ઉમદેવારે િનયત પરીક્ષા ફીની પ ે લીપની રસીદમેળવેલ હશે ત ેઅરજદારો પોતાની ક્મ્પ્યટુરાઇઝ હોલિટિકટ આ જ      
    વેબસાઇટ પરથી પોતાનો Confirmation Number અને જન્મતારીખ નાખવાથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. તે અંગનેી તારીખ  
    વતર્માનપતર્ો અન ેવેબસાઇટ પર જણાવવામા ંઆવશે. ફોમર્ ભરવાની છે લી તારીખ પછીથી વેબસાઇટ પર જોતા રહવે ુ ં  
     આવ યક છે. 
●   ઉમદેવારે ફોમર્મા ંભરેલ માિહતી સપંણૂર્ સાચી છે. તમે માની પરીક્ષા લવેામા ંઆવશે. ભિવ યમા ંજો આ માિહતી ખોટી પરૂવાર  
     થશ ેતો પરીક્ષાનુ ંપિરણામ રદ થશે.તથા ફોજદારી ગનુો પણ બનશે. તેની સઘળી જવાબદારી ઉમદેવારની જ રહશેે.  
●    રાજ્ય પરીક્ષા બોડર્ ારા લેવાઇ રહલે  પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી  ( TET‐II)   બાબત ેઉમદેવારોને લાલચ કે છેતરપીંડી  
     આચરે તવેા અસામાિજક તત્વોથી સાવધ રહવેા જણાવવામા ંઆવ ેછે. કોઇપણ જાતની લાગવગ લાવનાર ઉમદેવારોને  
     ગેરલાયક ઠરાવીને િશક્ષાત્મક કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 
●    ઉમદેવારે,  િજ લામાથંી કસોટી આપવા માગંતા હોય તે િજ લાનુ ંપરીક્ષા કેન્દર્ ઓનલાઇન ફોમર્ સબમીટ કરતી વખત ે 
     દશાર્વવાનુ ંરહશેે.   
●    ઉમદેવારે હોલિટિકટ ડાઉનલોડ કયાર્ બાદ તનેી નીચ/ેપાછળ આપેલી સચૂનાઓનો િવગતવાર અભ્યાસ કરવો. તે જ રીત ે 
     પરીક્ષા વખતે આપવામા ંઆવનાર અન ેહોલ િટિકટ વેબસાઇટ પર નમનુા પ ેમકૂવામા ંઆવેલ OMR શીટ પર છાપેલ તમામ  
     સચુનાઓનો િવગતવાર અભ્યાસ કરવો ખબૂ જ જ રી છે. થી પરીક્ષા સમયે કોઇ ગુચંવણ ઉભી ન થાય.   
●    ઉક્ત જાહરેાત અન્વયે વધ ુમાિહતીની જ ર જણાય તો ચાલ ુકામકાજના િદવસે કચરેી સમય દરમ્યાન બોડર્ની કચરેીના ટોલ     



     ફર્ી હે પલાઇન નબંર  1800 Ð 233 Ð 7963 ઉપર સપંકર્ કરી શકાશે.   
●  આ કસોટી િશક્ષકની નોકરી મળેવવા માટે જ રી લાયકાત માટેની છે, તેનાથી િશક્ષક તરીકે પસદંગી પામવાનો હક મળતો નથી. 

િવભાગ – II 
1.    શૈ ણક અને તાલીમી લાયકાતની િવગતો :‐ 

        પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી  (TET‐II)   આપવા માટેની આવ યક શૈક્ષિણક અને તાલીમી લાયકાત િશક્ષણ િવભાગ,   
         સિચવાલય, ગાધંીનગરના તા. ૨૭ Ð ૪ Ð ૨૦૧૧ ના ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૦ Ð ૨૨૩ Ð ક, અન ેતા. ૧૪ Ð ૭ -   
         ૨૦૧૧ અને તા. ૦૩ Ð ૫ -૨૦૧૨ના સરખા કર્માકંના સધુારા ઠરાવ કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૦ Ð ૨૨૩ Ð ક મા ંદશાર્ યા  

    પર્માણનેી રહશેે. 
 

2.    કોસ ડઝાઇન અને કસોટ  લેવાની પ ધિત :‐ 
              પર્ાથિમક િશક્ષક યોગ્યતા કસોટી  (TET‐II)   આપવા માટેની િડઝાઇન િશક્ષણ િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના ઠરાવ    
          કર્માકં : પીઆરઇ Ð ૧૧૧૧ Ð ૭૧૧ Ð ક,તા. ૨૭ Ð ૪ Ð ૨૦૧૧ તથા તા. ૨૫-૭-૨૦૧૨ અન ેસરખા કર્માકંના કર્માકં :   
          પીઆરઇ Ð ૧૧૧૧ Ð ૭૧૧ Ð ક, તા. ૦૬-૦૬-૨૦૧૩ મા ંદશાર્ યા પર્માણ ેનીચે મજુબ રહશેે. 

 આ કસોટી O.M.R.પધ્ધિતથી બ ેિવભાગમા ંલવેામા ંઆવશે. િવભાગ- ૧ અન ેિવભાગ- ૨. 
 િવભાગ-૨ તર્ણ િવષય માટે જુદા-જુદા રહશેે. ગિણત િવ ાન, ભાષાઓ અન ેસામાિજક િવ ાનની કસોટી પાસ કરવાની 

રહશેે. 
 દરેક િવભાગમા ં૭૫-૭૫ પર્ ો રહશેે અને બનં ેિવભાગોનો સળંગ સમય ૧૨૦ િમિનટ રહશેે. 
 

થળ : ગાધંીનગર. 
તારીખ : ૦૬/૦૬/૨૦૧૪ 
 

          સહ /‐ 

સચવ 

રા ય પર ા બોડ 
ગાધંીનગર 

નકલ સિવનય ણ તથા અમલ સા  :‐ 
 એસ.આઇ.ઓ. ી, એન.આઇ.સી., ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર. 
 ચીફ પો ટ મા ટર જનરલ, ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ. 
 િજ લા િશક્ષણાિધકારી ી Ð તમામ. 

નકલ રવાના ણ સા  :‐ 
 માનનીય  િશક્ષણમતંર્ી ીના Ð અંગત સિચવ ી Ð િશક્ષણમતંર્ી ીનુ ંકાયાર્લય, ગાધંીનગર. 
 માનનીય રાજ્ય કક્ષાના િશક્ષણમતંર્ી ીના - અંગત સિચવ ી Ð િશક્ષણમતંર્ી ીનુ ંકાયાર્લય, ગાધંીનગર. 
 અગર્ સિચવ ી,િશક્ષણ િવભાગ, નવા સિચવાલય, ગાધંીનગર. 
 અગર્ સિચવ ી, પર્ાથિમક િશક્ષણ ,નવા સિચવાલય, ગાધંીનગર. 
 િનયામક ી,પર્ાથિમક િશક્ષણ , ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર. 
 િનયામક ી, ગજુરાત શૈક્ષિણક સશંોધન અન ેતાલીમ પિરષદ, ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર. 
 પર્ાચાયર્ ી, િજ લા િશક્ષણ અન ેતાલીમ ભવન Ð તમામ. 
 િજ લા પર્ાથિમક િશક્ષણાિધકારી ી - તમામ. 


