ુ રાત રા ય, સે ટર-૨૧,ગાંધીનગર
ા બોડ, જ

રા ય પર

“ш к

к

-II (TET-II)-2017

”

“Teacher Eligibility Test-II (TET-II)-./01 Notification”
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િશ ણ િવભાગ, સ#ચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ 'માંક:પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા:૨૭-૦૪-૨૦૧૧
તથા તા:૧૪-૦૭-૨૦૧૧ અને તા:૦૩-૦૫-૨૦૧૨ના સરખા 'માંકના 5ુધારા ઠરાવ તથા તેમાં થયેલ
વખતોવખતના 5ુધારાથી 6જ7લા િશ ણ સિમિત/ નગર િશ ણ સિમિતઓ હ;તકની <ાથિમક શાળાઓ/ઉ?ચ
<ાથિમક શાળાઓમાં <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયકની િનમAકં ૂ માટCના ધારા-ધોરણો િનયત થયેલ છે .
િશ ણ િવભાગ, સ#ચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ 'માંક : પીઆરઇ- ૧૧૧૧-૭૧૧- ક,તા:૨૭-૪-૨૦૧૧
થી ઉ?ચ <ાથિમક શાળા(ધોરણ ૬ થી ૮)માં <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયક તર કC િનમAકં ૂ મેળવવા માટCની
જJર લાયકાત મેળવવા આવKયક “ ш к

к

-II” યોજવા માટC પર

ા રા ય પર

ા બોડ,

ગાંધીનગરને અિધMૃત કરવામાં આવેલ છે .
ઉ?ચ <ાથિમક શાળા(ધોરણ ૬ થી ૮)માં <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયક તર કC િનમAકં ૂ મેળવવા
માટCની િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો
Test-II-2017) રા ય પર

ા બોડ,

આવે છે . સદર કસોટ /પર

માટC િશ ક યોPયતા કસોટ -II-૨૦૧૭

(Teacher Eligibility

ુ રાત રા ય, ગાંધીનગર dારા યોજવા આથી eહCરનાfુ ં બહાર પાડવામાં
જ

ાgુ ં આયોજન રા ય પર

ા બોડના સંચાલન હCઠળ નh કરC લ 6જ7લાઓમાં

6જ7લા િશ ણાિધકાર iીઓ મારફતે કરવામાં આવશે.

ш к

к

-II (TET-II)

'મ

к

@76:

િવગત

તાર ખ/સમયગાળો

૧

eહCરનાfુ ં બહાર પાડkાની તાર ખ

૦૬/૦૬/૨૦૧૭

૨

વતમાનપlોમાં કસોટ mગે eહCરાત <િસn થવાની તાર ખ

૦૭/૦૬/૨૦૧૭

૩

ઉમેદવારો માટC રo;pCશન ફોમ ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો

૦૯/૦૬/૨૦૧૭ થી
૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૪

નેટ બsકtગ મારફત ફ ;વીકારવાનો સમયગાળો

૦૯/૦૬/૨૦૧૭ થી
૧૯/૦૬/૨૦૧૭

૫

કuvwુટરાઈઝ પો;ટ ઓફ સ મારફત ફ ;વીકારવાનો સમયગાળો

૦૯/૦૬/૨૦૧૭ થી
૨૦/૦૬/૨૦૧૭

A к
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ઉ?ચ <ાથિમક શાળા(ધોરણ ૬ થી ૮)માં <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયક તર કC િનમAકં ૂ મેળવવા
માટC f ૂળ ઠરાવથી િનયત કરC લ અને તેમાં વખતોવખત થયેલ 5ુધારા-વધારા fુજબની શૈ #ણક લાયકાત
અને અzય જોગવાઇ/શરતો પ{ર| ૂણ કરતા ઉમેદવારો જ િશ ક યોPયતા કસોટ -II માં ઉપ};થત થઇ
શકશે.
શૈ #ણક લાયકાતની િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી સિમિત dારા કરવામાં આવશે અને આ
mગે ભરતી પસંદગી સિમિતનો િનણય જ mિતમ રહCશ.ે

(1) NQR

FS

:

બી.એસસી. [ગ#ણત (Maths),

•કડાશા€ (Statistics),

ભૌિતકશા€(Physics),

રસાયણશા€

(Chemistry), બાયોલોo (Biology), બોટની (Botany), ‚લોo (Zoology) અને ƒ ૂ;તરિવ„ાન (Geology)
પૈક કોઇપણ એક અથવા વધારC fુ…ય િવષય સાથે] અને બે વષ‡ય પી.ટ .સી./ D.El.Ed
અTF
ુ
ણ
સાથે બી.એસસી. . [ગ#ણત (Maths),

ઓછામાં ઓછા ૪૫%
ભૌિતકશા€(Physics),

•કડાશા€ (Statistics),

રસાયણશા€ (Chemistry), બાયોલોo (Biology), બોટની (Botany), ‚લોo

(Zoology) અને ƒ ૂ;તરિવ„ાન (Geology) પૈક કોઇપણ એક અથવા વધારC fુ…ય િવષય સાથે] અને
એક વષ‡ય/બે વષ‡ય બી.એડ.
અTF
ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) િવ„ાન <વાહમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %

ુ અને ચાર વષ‡ય બેચરલ ઇન
ણ

એલીમેzટર એ wુકCશન(B.EI.Ed)
અTF
ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.) િવ„ાન <વાહમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %

ુ અને ચાર વષ‡ય બી.એસ.સી.
ણ

એ wુકCશન(B.Sc..Ed.)
અTF
ઓછામાં ઓછા ૫૦ %
ભૌિતકશા€(Physics),

ુ
ણ
સાથે બી.એસસી. [ગ#ણત (Maths),

•કડાશા€ (Statistics),

રસાયણશા€ (Chemistry), બાયોલોo (Biology), બોટની (Botany), ‚લોo

(Zoology) અને ƒ ૂ;તરિવ„ાન (Geology) પૈક કોઇપણ એક અથવા વધારC fુ…ય િવષય સાથે ] અને
એક વષ‡ય બી.એડ./બે વષ‡ય (;પેશીયલ એ wુકCશન)

(2) U V W :
ુ રાતી/{હzદ /સં;Mૃત િવષય સાથે) અને બે વષ‡ય
બી.એ./ બી.આર.એસ./ બી.એસ.એસસી. (mŠેo/ જ
પી.ટ .સી./ D.El.Ed
અTF
ઓછામાં ઓછા ૪૫ %

ુ
ણ

ુ રાતી/
સાથે બી.એ./બી.આર.એસ./બી.એસ.એસસી. (mŠેo/ જ

{હzદ /સં;Mૃત િવષય સાથે) અને એક વષ‡ય/બે વષ‡ય બી.એડ.
અTF
ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)માં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %
એ wુકCશન(B.EI.Ed)

Page 2

ુ અને ચાર વષ‡ય બેચરલ ઇન એલીમેzટર
ણ

અTF
ુ અને ચાર વષ‡ય બી.એ.( mŠેo/
ણ

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)માં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %

ુ રાતી/
જ

{હzદ / સં;Mૃત) એ wુકCશન (B.A.Ed.).
અTF
ઓછામાં ઓછ ૫૦ %

ુ સાથે બી.એ./ બી.આર.એસ. /બી.એસ.એસસી. (mŠેo / જ
ુ રાતી / {હzદ
ણ

/સં;Mૃત સાથે) અને એક વષ‡ય/બે વષ‡ય બી.એડ. (;પેશીયલ એ wુકCશન).

(3)

6 XYк FS

:

બી.એ. ( ઇિતહાસ, ƒ ૂગોળ, નાગ{રકશા€, રા યશા€, અથશા€, મનોિવ„ાન, સમાજશા€, {ફલોસોફ
તથા હોમ સાયzસ િવષય સાથે) / બી.આર.એસ. ( ઇિતહાસ, ƒ ૂગોળ, નાગ{રકશા€,

રા યશા€,

અથશા€,

સાથે)

મનોિવ„ાન,

સમાજશા€,

{ફલોસોફ

તથા

હોમસાયzસ

િવષય

/

બી.એસ.એસસી./બી.કોમ (અથશા€ િવષય સાથે) અને બે વષ‡ય પી.ટ .સી./D.El.Ed
અTF
ઓછામાં ઓછ ૪૫ %
મનોિવ„ાન,

ુ સાથે બી.એ. ( ઇિતહાસ, ƒ ૂગોળ, નાગ{રકશા€, રા યશા€, અથશા€,
ણ

સમાજશા€, હોમ સાયzસ

તથા

{ફલોસોફ િવષય સાથે)/ બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ,

ƒ ૂગોળ,નાગ{રકશા€, રા યશા€, અથશા€, મનોિવ„ાન, સમાજશા€, {ફલોસોફ તથા હોમસાયzસ
િવષય સાથે)/બી.એસ.એસસી./ બી.કોમ.(અથશા€ િવષય સાથે) અને એક વષ‡ય/બે વષ‡ય
બી.એડ.
અTF
ુ અને ચાર વષ‡ય બેચરલ ઇન એલીમેzટર
ણ

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)માં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %
એ wુકCશન(B.EI.Ed)
અTF

ુ અને ચાર વષ‡ય બી.એ. એ wુકCશન/બી.કોમ
ણ

ધોરણ-૧૨(એચ.એસ.સી.)માં ઓછામાં ઓછા ૫૦ %
એ wુકCશન(B.A.Ed /B.Com.B.Ed.)
અTF
ઓછામાં ઓછા ૫૦ %
મનોિવ„ાન,

ુ સાથે બી.એ. ( ઇિતહાસ, ƒ ૂગોળ, નાગ{રકશા€, રા યશા€, અથશા€,
ણ

સમાજશા€, હોમ સાયzસ

તથા

{ફલોસોફ િવષય સાથે)/ બી.આર.એસ.(ઇિતહાસ,

ƒ ૂગોળ, નાગ{રકશા€, રા યશા€, અથશા€, મનોિવ„ાન, સમાજશા€, {ફલોસોફ તથા હોમસાયzસ
િવષય સાથે), બી.એસ.એસસી./ બી.કોમ.(અથશા€ િવષય સાથે) અને એક વષ‡ય/બે વષ‡ય
બી.એડ. (;પેશીયલ એ wુકCશન).
Z[:
‹ ઉમેદવારો આ કસોટ

માટC િનયત થયેલ શૈ #ણક કC Œયવસાિયક લાયકાતના કોઇ એક

અ•યાસ'મના છે 7લા વષ કC છે 7લા સેમે;ટરની પર

ા આપેલ હોય પરં Ž ુ પર ણામ બાક હોય, તેવા

ઉમેદવારો પણ આ eહCરાતના અgુસધ
ં ાને આવેદનપl ભર શકશે. આવા ઉમેદવારોની આ પર
અરo તેઓની છે 7લા વષ કC છે 7લા સેમ;ે ટરની પર

ાની

ાના પર ણામને આિધન રહCશ.ે

મનોિવ„ાન, સમાજશા€, {ફલોસોફ અને હોમસાયzસ િવષય સાથે બી.એ. /બી.આર.એસ.ની લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારોને

“<ાથિમક િશ ક યોPયતા કસોટ -II(Teacher Eligibility Test- TET-II) ની

સામા6જક િવ„ાન િવષયની પર

Page 3

ામાં બેસવાથી ભરતીની લાયકાત ધરાવે છે તે• ુ ં માનવામાં આવશે

ન{હ• અને આ પર

ાની ઉમેદવાર કC પર ણામ નામ. 5ુિ<મ કોટમાં દાખલ

થયેલ SLP (CIVIL)

Nos:9950 – 10021/2012 ના આખર ‘ુકાદાને આિધન રહCશે.
નામ. હાઇકોટના ‘ ૂકાદાઓ અgુસાર eહCરનામામાં દશાવેલ લ’ુ“મ લાયકાતની ટકાવાર માં SC,
ST,SEBC, શાર {રક ખોડખાપણવાળા ઉમેદવારોને ૫% 5ુધીની ”ટછાટ આપવામાં આવે છે . એટલે કC
યાં ઓછામાં ઓછા ૫૦% પાlતા હોઇ •યાં ૪૫%(૪૪.૫% કC તેથી વ–ુ
•યાં ૪૦%(૩૯.૫% કC તેથી વ–ુ

ુ ) અને ૪૫% પાlતા હોઇ
ણ

ુ ) વાળા ઉ ત કCટCગર ના ઉમેદવારો પર
ણ

ાના ફોમ ઓનલાઇન

ફોમ ભર શકશે.

к
•

\ 6 ]^:
ુ
આ કસોટ બ—િુ વક7પ ;વJપની અને િવિવધ હCŽલ
ી ;વJપની (Multiple Choice Question BasedMCQS) રહCશે.

•

આ કસોટ બે િવભાગમાં રહCશે. િવભાગ-૧ માં ૭૫ <¢ો તથા િવભાગ-૨ માં ૭૫ <¢ો રહCશે.

•

આ કસોટ ના બં£ે િવભાગ અને તમામ <¢ો ફરoયાત રહCશે. આ કસોટ ના બં£ે િવભાગgુ ં સળંગ એક
જ <¢પl રહCશે.

•

ુ
આ કસોટ માં િવિવધ હCŽલ
ી Mુલ ૧૫૦ <¢ો માટCના <¢પlનો સળંગ સમય ૧૨૦ િમનીટનો રહCશે.

•

ગ#ણત-િવ„ાન, ભાષાઓ અને સામા6જક િવ„ાન એમ lણ િવષયની કસોટ માટC

િવભાગ-૨ અલગ

અલગ રહCશે.
•

ભાષાના <¢પlમાં <¢નંબર:૧૩૬ થી ૧૫૦ ના <¢ો સં;Mૃત ભાષા, મરાઠ ભાષા અને ઉ¤ુ ભાષાના
રહCશે. ‹ પૈક ઉમેદવારC કોઇ એક ભાષાના ૧૫ <¢ો (<¢નંબર:૧૩૬ થી ૧૫૦)ના જવાબ આપવાના
રહCશે.
ુ રહCશે.
ણ

•

દરC ક <¢નો એક

•

આ કસોટ ઓના fુ7યાંકનમાં કોઇ નકારા•મક fુ7યાંકન રહCશે નહ .

•

<¢પlનો અ•યાસ'મ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ'માંક: પીઆરઈ/૧૧૧૧/૭૧૧/ક, તા:૨૭/૦૪૨૦૧૧
માં જણાŒયા અgુસાર રહCશે. (ઠરાવની નકલ આ સાથે સામેલ છે .)

9
•

_ :
SC, ST, SEBC, PH કCટCગર ના ઉમેદવારો માટC પર
કCટCગર ના ઉમેદવારો માટCની પર

ા ફ 250/- (બસો પચાસ |ુરા) જયારC સામાzય

ા ફ 350/- (lણસો પચાસ |ુરા) ભરવાની રહCશે. આ ઉપરાંત

સિવ¥સ ચા¦ અલગથી રહCશે.
•

કોઇપણ સંજોગોમા ભરC લ ફ પરત કરવામા આવશે ન{હ.

•

_ `FBк

кabc-

ફ ;વીકાર કCz§ તર કC

ુ રાતની કuvwુટરાઈઝ પો;ટ ઓફ સોમાં આવેદનપl ભયા બાદ િ<zટ થયેલ
જ

ચલણથી ફ ભર શકાશે. lણ ભાગમાં િ<zટ થયેલ ચલણ પૈક બે ભાગ ઉમેદવારને પો;ટ ઓફ સ
dારા પરત આપવામાં આવશે. પો;ટ ઑફ સ dારા ફ ભરનાર ઉમેદવારC પો;ટ ઑફ સ dારા આપવામાં
આવતી ર સીvટ સાથે પોતાના કz©મªશન નંબરથી જ ફ ભરાયેલ છે કC ન{હ તેની ચકાસણી કર
લેવાની રહCશે.
ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમzે ટ ગેટવે dારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર
શકશે. ઓનલાઇન ફ જમા કરાવવા માટC “Print Application/Challan” ઉપર
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ા ફ ભર

લીક કર•ુ ં અને

િવગતો ભરવી. •યાર બાદ “Online Payment” ઉપર લીક કર•ુ.ં •યારબાદ આપેલ િવક7પોમાં “Net
Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના િવક7પોમાંથી યોPય િવક7પ પસંદ કરવો અને
આગળની િવગતો ભરવી. ફ જમા થયા બાદ આપને આપની ફ જમા થઇ ગઇ છે તે• ુ ં screen પર
લખાયે¬ ું આવશે. અને e-receipt મળશે ‹ની િ<zટ કાઢ લેવી. જો <{'યામાં કોઇ ખામી હશે તો
screen પર આપની ફ ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.
ઓનલાઇન ફ ભરનાર ઉમેદવારC જો તેના બsક ખાતામાંથી ફ ની રકમ કપાયા બાદ ફ ની e-receipt
જનરC ટ ન થઇ હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ તા•કા#લક રા ય પર

ા બોડનો ઇ-મેલથી સંપક કરવાનો

રહCશે.

к
•

/9
કસોટ /પર

ા માટC ન®ધાયેલ ઉમેદવારોની સં…યા તથા પર

પર

ા બોડ dારા કસોટ /પર

પર

ા કCz§ પર પર

Ed9H
•

кab:
ૂ તા અgુસાર રા ય
ાલ ી વહ વટ અgુMળ

ા કCz§ો નh કરવામાં આવશે. ઉમેદવારC બોડ dારા ફાળવવામાં આવેલ

ા આપવાની રહCશે.

6 e 6:

િશ ણ િવભાગના ઠરાવ'માંક: પીઆરઈ-૧૧૧૨-સtગલ ફાઇલ-૭-ક, તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૨ માં િનયત
થયા fુજબ આ કસોટ

ુ રાતી, mŠેo અને {હzદ
જ

એમ lણ મા¯યમમાં લેવાશે. (ઠરાવની નકલ

આ સાથે સામેલ છે .)
•

ઉમેદવાર ‹ મા¯યમમાં પર

ા આપવા માટC િનયત લાયકાત ધરાવતા હોય તે મા¯યમમાં

આવેદનપl ભરવાgુ ં રહCશે.

અNf

B gh

W:

1. ફોમ ભરવાની છે 7લી તાર ખ પછ થી વેબસાઈટ િનયિમત જોતા રહC• ુ ં આવKયક છે .
2. ઓનલાઈન અરoપlકમાં દશાવેલ િવગતો mગે રા ય પર

ા બોડ dારા ખરાઈ કરવામાં આવતી

નથી. આથી Œય} તગત મા{હતી, શૈ #ણક લાયકાત, અgુભવ તેમજ અzય િવગત માટC ઉમેદવાર પોતે
જવાબદાર રહC છે .
3. આ કસોટ માટC રા ય પર

ા બોડ, ગાંધીનગર dારા આવેદનપl ઓનલાઇન ભરાવવામાં આવે છે

અને તેમાં ‹ મા{હતી માંગેલ હોય તે મા{હતીની િવગતો ઉમેદવાર dારા ”પાવવામાં આવી હોય
અથવા ખોટ મા{હતી આપવાgુ ં બોડને મા¬ુમ પડશે તો તેવા ઉમેદવારના પ{રણામ રદ કરવાનો
િનણય અ¯ય iી,રા ય પર
4. ઉમેદવારC

ા બોડ લેશે.

પોતે ભરC લ ફોમની િવગત સાચી છે તે• ુ ં <માણપl ઓનલાઈન આપવાgુ ં રહCŽ ુ હોઈ જો

કોઈ ખોટ િવગત ર²ુ કરશે તો તેg ુ ફોમ રદ થવા પાl બનશે તથા તેની સામે ફોજદાર

ુ ો બનશે.
ન

5. Œય} તગત મા{હતી, શૈ #ણક લાયકાત, અgુભવ તેમજ અzય િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસંદગી
સિમિત dારા કરવામાં આવશે અને આ mગે ભરતી પસંદગી સિમિતનો િનણય જ mિતમ રહCશે.
6. અgુ5 ૂ#ચત eિતના તેમજ અgુ5 ૂ#ચત જનeિતના {ક;સામાં સ મ અિધકાર gુ ં eિત <માણપl હો•ુ ં
જJર છે .
7. સામા6જક અને શૈ #ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો માટC રાજય સરકારC નકક કરC લા સ મ
અિધકાર gુ ં સામા6જક અને શૈ #ણક ર તે પછાતવગgુ ં eિત <માણપl તથા સામા6જક અને શૈ #ણક
ર તે પછાતવગ માટC સામા6જક zયાય અને અિધકા{રતા િવભાગના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ
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µમાંક:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ mગે વખતોવખતના ઠરાવ fુજબgુ ં સ મ
અિધકાર gુ ં ઉzનતવગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાgુ ં (નોન {'મીલીયર સટ¶) <માણપl મેળવેલ હો•ુ ં
જોઈએ.
8. શા{રર ક અપંગતા( Physically Handicap) ના {ક;સામાં રાજય સરકારC નકક કરC લ સ મ અિધકાર gુ ં
<માણપl હો•ુ ં જJર છે .
9. ઉમેદવારC વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન ભરC લ ફોમની િ<zટ કાઢ તે ફોમમાં સહ કર ને જJર આધારો
‹વા કC, પર

ા ફ ભયાની પે ;લીપ નકલ, eિત <માણપl , ઉzનતવગમાં સમાવેશ થતો ન હોવાgુ ં

(નોન {'મીલીયર સટ¶) <માણપl અને શા{રર ક અપંગતા (Physically Handicap) mગેg ુ ં <માણપl
પૈક ઉમેદવારને લા ુ પડતા હોય તેવા આધારો પોતાની પાસે રાખવાના રહCશે.

યારC કોઈ જJ{રયાત

ઉપ};થત થાય •યારC ઉમેદવારC તે ર²ુ કરવાના રહCશે.
10. ‹ ઉમેદવારC િનયત પર

ા ફ ની પે ;લીપની રસીદ મેળવેલ હશે તે જ ઉમેદવાર પોતાની

કuvwુટરાઈઝ હોલ{ટ{કટ આ જ વેબસાઈટ પરથી eહCરનામામાં દશાવેલ સમયગાળા દરિમયાન
પોતાનો કzફમªશન નંબર અને જzમ તાર ખ નાખી ડાઉનલોડ કર શકશે.
11. ઉમેદવારC હોલ{ટ{કટ ડાઉનલોડ કયા બાદ તેની નીચે /પાછળ આપેલી 5 ૂચનાઓનો િવગતવાર
અ•યાસ કરવો. હોલટ ક ટ સાથે પર

ા વખતે આપવામાં આવતી OMR શીટનો નf ૂનો પણ

વેબસાઈટ પર fુકવામાં આવશે. આ OMR શીટના નf ૂના પર છાપેલ તમામ 5 ૂચનાઓનો િવગતવાર
અ•યાસ કરવો ½ ૂબ જ જJર છે . ‹થી પર

ા સમયે કોઈ

ું વણ ઊભી ન થાય.
ચ

12. આ કસોટ માં જનરલ કCટCગર માટC િવભાગ-૧ અને ૨ બં£ેમાં મળ ઓછામાં ઓછા 60% (90

ુ )
ણ

મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશે.
13. અgુ5 ૂ#ચત eિત, અgુ5 ૂ#ચત જનeિત, સામા6જક અને શૈ #ણક ર તે પછાત વગ

અને શા{રર ક

અપંગતા (Physically Handicap) ધરાવતા ઉમેદવારોના {ક;સામાં િવભાગ-૧ અને ૨ બં£ેમાં મળ
ઓછામાં ઓછા 55% (82

ુ ) મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશે.
ણ

14. આ કસોટ માં માl ઉ“ીણ ઉમેદવારોને જ

ુ ાંકન સાથેg ુ ં <માણપl બોડ dારા આપવામાં આવશે.
ણ

15. આ કસોટ ના <માણપlની અવિધ પાંચ વષની રહCશે. પરં Ž ુ આ કસોટ આપવા માટC <ય•નોની સં…યા
િનયત કરવામાં આવતી નથી. ગમે તેટલા <ય•નો આ કસોટ આપવા માટC માzય રહCશે. એક વખત
કસોટ આપી દ ધા પછ કોઇપણ ઉમેદવાર પોતાની
કરતાં વ–ુ વખત પર
પર

ુ ા•મક 5ુધારણા અને સારા મેર ટ માટC એક
ણ

ા આપી શકશે અને તેવી };થિતમાં ઉમેદવાર િશ કની ભરતી માટC ટCટની

ા પાસ કયાgુ ં ‹ <માણપl ર²ુ કરશે તે ¯યાનમાં લેવામાં આવશે.

16. રા ય પર

ા બોડ dારા લેવાઈ રહCલ આ કસોટ બાબતે ઉમેદવારોને લાલચ કC છે તરપtડ આચરC

તેવા અસામા6જક ત•વોથી સાવધ રહCવા જણાવવામાં આવે છે . કોઈપણ eતની લાગવગ લાવનાર
ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવીને િશ ા•મક કાયવાહ કરવામાં આવશે.
17. ઉકત eહCરાત અzવયે વ–ુ મા{હતીની જJર જણાય તો કચેર ના ચા¬ુ કામકાજના {દવસે કચેર સમય
દરિમયાન બોડની કચેર ના ટોલ © હC7પલાઈન નંબર 1800 233 7963 ઉપર સંપક કર શકાશે.
18. આ કસોટ ઉ?ચ <ાથિમક શાળામાં <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયક તર કC િનમAકં ૂ મેળવવા માટC જJર
લાયકાત <ાvત કરવા માટCની છે , આ કસોટ પાસ કરવાથી <ાથિમક િશ ક/ િવ@ાસહાયક તર કC
પસંદગી પામવાનો હક મળતો નથી.
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આ eહCરાતના સંદભમાં રા ય પર

ા બોડ dારા તા:૦૯/૦૬/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૪.૦૦ કલાક) થી

તા:૧૯/૦૬/૨૦૧૭ (બપોરના ૧પ.૦૦ કલાક) દરિમયાન http://ojas.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન
જ અરoપlક ;વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારC િનયત કરC લ ફોમ ઓનલાઈન ભરવા માટCની 5 ૂચનાઓ
નીચે fુજબની છે . ઉમેદવારC અરo કરવા માટC નીચે fુજબના ;ટCvસ અgુસરવાના રહCશે.
•

અરo ફોમ ચોકસાઈ| ૂવક online ભરવાgુ ં રહCશે. નામ, અટક, જzમ તાર ખ, eિત (કCટCગર ) કC અzય
કોઈ બાબતે પાછળથી બોડ dારા 5ુધારો કરવામાં આવશે નહ . ‹ની ખાસ ન®ધ લેવી.

•

સમŠ ફોમ mŠેoમાં ભરવાgુ ં રહCશે.

•

સૌ <થમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જ•ુ.ં

•

“Apply Online” પર Click કર•ુ.ં

•

ઉમેદવાર

ુ રાતી મા¯યમ, mŠેo મા¯યમ અને {હzદ મા¯યમ પૈક ‹ મા¯યમમાં કસોટ આપવા
જ

માટC પાlતા ધરાવતા હોય તે મા¯યમ પસંદ કર <ાથિમક િશ ક યોPયતા કસોટ -II gુ ં ફોમ ભર•ુ.ં
Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દC ખાશે. Application Format માં સૌ <થમ
Personal Details ઉમેદવારC ભરવી. (અહt લાલ(*) Âંદડ ની િનશાની જયાં હોય તેની િવગતો ફર6જયાત
ભરવાની રહCશે.)
•

Educational Details ઉપર Click કર ને તેની િવગતો | ૂરC | ૂર ભરવી.

•

હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહt ઉમેદવારનો Application Number
Generate થશે. ‹ ઉમેદવારC સાચવીને રાખવાનો રહCશે.

•

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload Photo પર Click કરો. અહt તમારો Application Number Type
કરો અને તમાર Birth Date Type કરો. •યારબાદ Ok પર Click કરો. અહ Photo અને Signature
upload કરવાના છે .(ફોટાgુ ં માપ 5 સે.મી. Ãચાઈ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઈ અને Signature gુ ં માપ
2.5 સે.મી. Ãચાઈ અને 7.5 સે.મી. પહોળાઈ રાખવી.) Photo અને Signature upload કરવા સૌ <થમ
તમારો Photo અને Signature JPG format માં (10 kb) સાઈઝથી વધારC નહt તે ર તે સોÄટકોપીમાં હોવા
જોઈએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના ;' નમાંથી ‹ ફાઈલમાં JPG formatમાં
તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઈલને Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે Browse
Button ની બા²ુમાં Upload Button પર Click કરો, હવે બા²ુમાં તમારો Photo દC ખાશે. હવે આ જ ર તે
Signature પણ Upload કરવાની રહCશે.

•

હવે પેજના ઉપરના ભાગમા Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા
Birth Date Type કયા બાદ Ok પર Click કરવાથી બે (2) બટન 1:Application Preview 2.Confirm
Application દC ખાશે. ઉમેદવારC Show Application Preview પર Click કર પોતાની અરo જોઈ લેવી.

•

અરoમાં 5ુધારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર Click કર ને 5ુધારો કર લેવો. અરo
Confirm કયા પહCલાં કોઈપણ <કારનો 5ુધારો અરoમાં કર શકાશે. પરં Ž ુ અ j Confirm Ti N
: k અ j6 к i9R

g[

Confirm Application 9
અ к, Ya6
AFG
•

шк шG

. જો અરo 5ુધારવાની જJર ન જણાય તો જ

Click к l. Fm6 J6GkF

х кк N
G B J6GkF

к

х

Y к i o pC к C шG
e

B Fх G Y 9

6,

9 q]TB 6 к@ шB 6 к i g[

к F6

FN

U

хl.

Confirm Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરoનો બોડમાં online ;વીકાર થઈ જશે.
અહt Confirm Number Generate થશે. ‹ •યારપછ ની બધી જ કાયવાહ માટC જJર હોઈ ઉમેદવારC
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સાચવવાનો રહCશે. ઉમેદવારC બોડ સાથે કોઈપણ પlŒયવહાર કC ર²ૂઆત કરતી વખતે પોતાનો આ
Confirmation Number દશાવવાનો રહCશે.
Print Application/Challan ઉપર

•

લીક કર ને Confirmation Number અને Birth Date નાંખીને

ભારતીય પો;ટ ઓફ સની પે ;લીપ (ચલણ) ડાઉનલોડ કર•ુ.ં આ પે ;લીપથી પર

ાના ફ ની રકમ

ુ રાતની કોઈપણ કોuvwુટરાઈઝડ ભારતીય પો;ટ ઓફ સમાં ભરવાના રહCશે. ઉપરાંત પો;ટ ઓફ સ
જ
dારા પર

ા ફ પેટCના સિવ¥સ ચા¦ સ{હતના Jિપયા ૧૨/-ચા¦ ઉમેદવારC ભોગવવાનો રહCશે. આ

ઉપરાંત ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમેzટ ગેટવે dારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર
ભર શકશે.
;થળ:ગાંધીનગર
તાર ખ:૦૬/૦૬/૨૦૧૭

(પી એ. જ¬ુ)
અÅય
રાજય પર

ા બોડ

ગાંધીનગર

кC

F

R

T અ6C

•

6જ7લા િશ ણાિધકાર iી,તમામ.

•

એસ.આઈ.ઓ.iી, એન.આઈ.સી.,

•

ચીફ પો;ટ મા;ટર જનરલ,

•

મેનેજરiી,બીલડC;ક,અમદાવાદ

кC

F

F

rc

ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ

ુ રાત રાજય, અમદાવાદ.
જ

R

r:

•

માન. િશ ણમંlીiીના mગત સ#ચવiી - િશ ણમંlીiીgુ ં કાયાલય, ગાંધીનગર.

•

માન. રાજય ક ાના િશ ણમંlીiીના mગત સ#ચવiી - િશ ણમંlીiીgુ ં કાયાલય, ગાંધીનગર.

•

માન. અŠસ#ચવiી, િશ ણ િવભાગ,નવા સ#ચવાલય,ગાંધીનગર.

•

નાયબ સ#ચવiી, <ાથિમક િશ ણ, નવા સ#ચવાલય, ગાંધીનગર.

•

િનયામકiી, <ાથિમક િશ ણ,

•

ુ રાત શૈ #ણક સંશોધન અને તાલીમ પ{રષદ,
િનયામકiી, જ

•

સ#ચવiી, સવ િશ ા અ#ભયાનની કચેર , ગાંધીનગર.

•

<ાચાયiી, 6જ7લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન,તમામ.

•

6જ7લા <ાથિમક િશ ણાિધકાર iી,તમામ.

•

શાસનાિધકાર iી, તમામ.
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ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ
ુ રાત રાજય, ગાંધીનગર.
જ

ા ફ

