યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગુજયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧, ગાાંધીનગય
“પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી-I
(Teacher Eligibility Test- TET-I) “
જાશેયનામુાં :: ૨૦૧૫
ક્રભાાંક : યાફો/ TET-I /૨૦૧૫/ 1374-1478

,તા. ૪/૦૫/૨૦૧૫

ગુજયાત વયકાય મળક્ષણ મલબાગ, વચિલારમ ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક: ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક,તા.૨૭-૪-૨૦૧૧
અને તા.૧૪-૭-૨૦૧૧ અને તા.૩-૫-૨૦૧૨ ના વયખા ઠયાલ ક્રભાાંક:ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક,થી જજલ્રા મળક્ષણ
વમભમત/નગય મળક્ષણ વમભમતઓ શસ્તકની પ્રાથમભક ળાાઓ/ઉચ્િ પ્રાથમભક ળાાઓભાાં મલદ્યાવશામક/મળક્ષકની બયતી
ભાટે ના ધાયા-ધોયણો મનમત કયે ર છે અને ગુજયાત વયકાયના મળક્ષણ મલબાગ,વચિલારમ,ગાાંધીનગયના ઠયાલ
ક્રભાાંક:ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક,તા.૨૭-૪-૨૦૧૧

મુજફ

યાજ્મભાાં આલેર

કોઇ

ણ

પ્રાથમભક

ળાાભાાં પ્રાથમભક

મળક્ષક/મલદ્યાવશામક અને ઉચ્િ પ્રાથમભક મળક્ષક/મલદ્યાવશામક થલા ભાટે પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી-I (ધોયણ ૧ થી
૫) તથા પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્્તા કવોટી/ II (ધોયણ ૬ થી ૮) ની યીક્ષા યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ,ગાાંધીનગય દ્વાયા રેલા
અમધકૃ ત કયલાભાાં આલેર છે .
તદ્દનુવાય પ્રાથમભક ળાાભાાં પ્રાથમભક મળક્ષણના મલદ્યાવશામક/મળક્ષક (ધોયણ ૧ થી ૫) ની બયતી ભાટે
એિ.એવ.વી. અને ી.ટી.વી (ડી.એર.એડ.)ની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે ની પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી-I
(Teacher Eeligibility Test – I) યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ગુજયાત યાજ્મ ગાાંધીનગય દ્વાયા ઓગ્ટ-૨૦૧૫ ભાાં રેલા ભાટે ન ુ ાં
આથી જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડલાભાાં આલે છે . વદય કવોટી/યીક્ષા યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ના આમોજન અને અભરીકયણ શેઠ
યાજ્મના જજલ્રા ભથકે જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રીઓના વાંિારન શેઠ રેલાભાાં આલળે
પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી-I (Teacher Eeligibility Test – I) ભાટે નો કામડક્રભ નીિે મુજફ જાશેય કયલાભાાં
આલે છે .

ક્રભ

મલગત

વભમગાો

૧

જાશેયનામુ ાં ફશાય ાડયા તાયીખ

તા.૪/૦૫/૨૦૧૫

૨

લતડભાન ત્રોભાાં કવોટી અંગે જાશેયાત પ્રમવધ્ધ થલાની તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૫
તાયીખ

૩

Ojas ની લેફવાઇટ ય

ઉભેદલાયો ભાટે TET-I નુ ાં તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૫ ફોયના ૧૪.૦૦ થી

યજીસ્રેળન પોભડ ઓનરાઇન બયલાનો વભમગાો

તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૫ ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક
સુધી

૪

ોસ્ટ ઓપીવ ખાતે પી સ્લીકાયલાનો વભમગાો

તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૫ ફોયના ૧૪.૦૦ થી
તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૫ ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક
સુધી (યજાના દદલવો મવલામ)

૫

શોર ટીકીટ ડાઉનરોડ કયલાનો વભમ

તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૫

૬

કવોટીની તાયીખ અને વભમ

તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૫
વલાયના : ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૩૦

1

TET-I કવોટી વાંફધ
ાં ી જરૂયી અગત્મની ભાદશતી અને ભાગડદળડક સુિનાઓ
મલબાગ – I
1. ઓનરાઇન પોભડ બયતાાં શેરાાં:ઓનરાઇન પોભડ બયલા ભાટે ઉભેદલાયે http://ojas.guj.nic.in લેફવાઇટ ય તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૫ ફોયના
૧૪.૦૦ થી થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૫ (વભમ ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સુધી) દયમ્માન અયજી કયલાની યશેળે. ઉભેદલાયે
ોતાનો તાજેતયનો photograph(10 kb) અને Signature(10 kb) વાઇઝથી લધાયે નશી તે યીતે jpg format ભાાં scan કયી
કમ્્યુટયભાાં તૈમાય યાખલાનો યશેળે. જે ઓનરાઇન અયજીભાાં upload કયલાનો યશેળે. અયજદાયે મનમત કયે ર પોભડ
ઓનરાઇન બયલા ભાટે ની સુિનાઓ નીિે મુજફની છે .

૧.૧

આલશ્મક રામકાત :“પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી (TET-I) “ આલા ભાટે ની આલશ્મક ળૈક્ષચણક અને તારીભી રામકાત મળક્ષણ

મલબાગ,વચિલારમ, ગાાંધીનગયના તા. ૨૭–૪–૨૦૧૧ ના ઠયાલ ક્રભાાંક : ીઆયઇ –૧૧૧૦ –૨૨૩–ક, અને તા.૨૪-૭૨૦૧૧ અને ૧૪-૭-૨૦૧૧ અને તા. ૦૩ – ૫ -૨૦૧૨ના વયખા ક્રભાાંકના સુધાયા ઠયાલ ક્રભાાંક : ીઆયઇ – ૧૧૧૦ –
૨૨૩ – ક ભાાં દળાડ વ્મા પ્રભાણેની યશેળે.



H.S.C અને P.T.C (D.El.Ed)

૧.૨

યીક્ષા પી :SC, ST, SEBC & PH કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે યીક્ષા પી ૨૫૦/- (ફવો િાવ ુયા), જ્માયે

જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે ની યીક્ષા પી ૩૫૦/- (ત્રણવો િાવ ુયા).

૧.૩

પી

સ્લીકાય કેન્દ્ર :- પી સ્લીકાય કેન્દ્ર તયીકે ગુજયાતની કમ્્યુટયાઇઝ ોસ્ટ ઑપીવો કાભગીયી ફજાલળે.

ગુજયાતની કમ્્યુટયાઇઝ ોસ્ટ ઑપીવની માદી યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ની લેફવાઇટ (http://gujarat-education.gov.in/seb/)
ય દળાડ લેર છે .

૧.૪


કવોટી કેન્દ્ર :-

ગુજયાતી ભાધ્મભની યીક્ષા ૩૩ જજલ્રા ભથકે .



અંગ્રેજી અને દશન્દ્દી ભાધ્મભ ભાટે અભદાલાદ, યાજકોટ, લડોદયા, અને સુયત જજલ્રા ભથકે .



ઓનરાઇન પોભડ વફભીટ કમાડ ફાદ તે પોભડ ડાઉનરોડ કયી નીિે મુજફના જરૂયી આધાયો જેલા કે : જામત અંગેના અને
ળાયીદયક અાંગતા અંગેના અવર પ્રભાણત્ર સ્લીકાય કેન્દ્ર(ોસ્ટ ઑપીવ) ય ફતાલલાના યશેળે.



વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાયો ભાટે યાજ્મ વયકાયે નક્કી કયે રા વક્ષભ અમધકાયીનુ વાભાજજક અને
ળૈક્ષચણક યીતે છાતલગડન ુ ાં જામત પ્રભાણત્ર. તથા વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાતલગડ ભાટે

િાલુ નાણાકીમ લડન ુ ાં

ઉન્નતલગડભાાં વભાલેળ થતો ન શોલાનુ ાં (નોન દક્રભીરીમય વટી) વક્ષભ અમધકાયીશ્રીનુ ાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ કે તે છી ઇશ્યુ
થમેર પ્રભાણત્ર.


અનુસ ૂચિત જામત તેભજ અનુસ ૂચિત જનજામતના દકસ્વાભાાં વક્ષભ અમધકાયીશ્રીનુ ાં જામત પ્રભાણત્ર.



ળાદયયીક અાંગતા (Physically Handicap) ના દકસ્વાભાાં યાજ્મ વયકાયે નક્કી કયે ર વક્ષભ અમધકાયીશ્રીનુ ાં પ્રભાણત્ર.

2. ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :આ જાશેયાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૫
ફોયના ૧૪.૦૦ થી થી તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૫ (વભમ ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સુધી) દયમ્માન http://ojas.guj.nic.in ય અયજીત્રક
બયી ળકાળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીિે મુજફના સ્ટે ્વ અનુવયલાના યશેળ.ે Confirmation number ભળ્મા છી જ અયજી
ભાન્દ્મ ગણાળે.



અયજી પોભડ જાતે જ િોકવાઇ  ૂલડક Oline બયલાનુ ાં યશેળે. નાભ, અટક, જન્દ્ભ તાયીખ,જામત કે અન્દ્મ કોઇ ફાફતે
ાછથી ફોડડ દ્વાયા સુધાયો કયી આલાભાાં આલળે નશી જેની ખાવ નોંધ રેલી.



વભગ્ર પોભડ અંગ્રેજીભાાં બયલાનુ ાં યશેળે.વૌ પ્રથભ http://ojas.guj.nic.in ય જવુ.ાં
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‘Apply

online ‘ ઉય Click કયવુ.ાં

Apply for TET-I પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી ઉય Click કયવુ.ાં જેભાાં ગુજયાતી ભાધ્મભ, અંગ્રેજી ભાધ્મભ અને
દશન્દ્દી ભાધ્મભ ૈકી ઉભેદલાય જે ભાધ્મભભાાં કવોટી આલા ઇચ્છતા શોમ તે ભાધ્મભ વાંદ કયી પોભડ બયવુ.ાં



તેની નીિે Apply Now ઉય Click કયલાથી Application Format

દે ખાળે Application Format

ભાાં વૌપ્રથભ

Personal Details ઉભેદલાયે બયલી.(અશીં રાર(*)ફાંદડીની મનળાની જ્માાં શોમ તેની મલગતો પયજજમાત બયલાની યશેળે.)




Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ઉય Click કયવુ.ાં
તેની નીિે self Declaration ભાાં Yes/No ઉય Click કયવુ.ાં
શલે Save ઉય Click કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયનો Application Number Generate થળે.
જે ઉભેદલાયે વાિલીને યાખલાનો યશેળે.



શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload photo ઉય Click કયો. અશીં તભાયો Application Number Type કયો અને
તભાયી Birth

Date Type કયો. ત્માયફાદ OK ઉય Click કયો. અશીં Photo અને Signature upload કયલાના

છે .(પોટાનુ ાં ભા ૫.0 વે.ભી. ઉંિાઇ અને ૩.૬ વે.ભી. શોાઇ અને Signature નુ ાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઉંિાઇ અને ૭.૫
વે.ભી. શોાઇ યાખલી.) Photo અને Signature upload

કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature JPG

format ભાાં (10 Kb) વાઇઝથી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ. Browse Button ઉય Click કયો. શલે
Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં JPG format ભાાં તભાયો Photo store થમેર છે તે પાઇરને Select કયો. અને
Open Button ને Click કયો. શલે Browse Button ની ફાજુ ભાાં upload Button ઉય Click કયો, શલે ફાજુ ભાાં તભાયો
Photo દે ખાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે.


Payment ઉય ક્ક્રક કયીને અયજી નાંફય અને જન્દ્ભ તાયીખ નાાંખીને બાયતીમ ોસ્ટ ઓપીવની ે સ્રી (િરણ)
ડાઉનરોડ કયવુ.ાં આ ે સ્રીથી યીક્ષા પી ના ૩૫૦/- અથલા ૨૫૦/- ગુજયાતની કોઇણ કોમ્્યુટયાઇઝ બાયતીમ
ોસ્ટ ઑપીવભાાં બયલાના યશેળે. ઉયાાંત બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવ દ્વાયા યીક્ષા પી ેટેના વમલિવ િાર્જ રૂ|.૧૨/ઉભેદલાયે બોગલલાનો યશેળે.



શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Confirm Application ઉય click કયો. અને Application Number તથા Birth Date
Type કમાડ ફાદ OK ઉય Click કયલાથી ફે (૨) ફટન 1 : Application

Preview

2. Confirm Application

દે ખાળે.ઉભેદલાયે show Application Preview ઉય Click કયી ોતાની અયજી જોઇ રેલી.


અયજીભાાં સુધાયો કયલાનો જણામ તો Edit Application ઉય Click કયીને સુધાયો કયી રેલો. અયજી Confirm કમાડ
શેરાાં કોઇ ણ પ્રકાયનો સુધાયો અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાં ત ુ અયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઇણ
જાતનો સુધાયો કયી ળકાળે નશી. જો અયજી સુધાયલાની જરૂય ન જણામ તો જ Confirm Application ઉય Click
કયવુ.ાં



Confirm Application ઉય Click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો ફોડડ ભાાં Online સ્લીકાય થઇ જળે. અશીં Confirm
Number Generate થળે. જે ત્માયછીની ફધી જ કામડલાશી ભાટે જરૂયી શોઇ ઉભેદલાયે વાિલલાનો યશેળે. Confirm
Number મવલામ કોઇણ ત્ર વ્મલશાય કે યીક્ષાને રગતી કોઇણ કામડલાશી કયી ળકાળે નશી.



Print Indian Post Office Chalan ઉય Click કયીને બાયતીમ ોસ્ટ ઓપીવના િરણની પ્રીન્દ્ટ કાઢલી.



પ્રશ્નત્રનુ ાં ભાધ્મભ ગુજયાતી, અંગ્રેજી અને દશન્દ્દી યશેળે. ગુજયાતી ભાધ્મભભાાં ી.ટી.વી થમેર ઉભેદલાયો
ગુજયાતી બાાનુ ાં પ્રશ્નત્ર વાંદ કયલાનુ ાં યશેળે. એ જ યીતે અંગ્રેજી અને દશન્દ્દી બાાભાાં ી.ટી.વી થનાયે
ોતાના પ્રશ્નત્રનુ ાં ભાધ્મભ અંગ્રેજી અને દશન્દ્દી યાખલાનુ ાં યશેળે. ફાકીના ઉભેદલાયોએ ત્રણ ૈકી કોઇણ
ભાધ્મભનુ ાં પ્રશ્નત્ર ભાટે વાંદગી દળાડલલાની યશેળે.



ગુજયાતી ભાધ્મભની યીક્ષા જે તે જજલ્રા ભથકે રેલાળે.



અંગ્રેજી અને દશન્દ્દી ભાધ્મભના પ્રશ્નત્રનો મલકલ્ આતા ઉભેદલાયે અભદાલાદ , યાજકોટ, લદોદયા અને સુયત
કે ન્દ્રભાાંથી જ યીક્ષા કેન્દ્ર વાંદ કયલાનુ ાં યશેળે.
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3. યીક્ષા પી :

SC, ST, SEBC & PH કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે યીક્ષા પી ૨૫૦/- (ફવો િાવ ુયા), જ્માયે જનયર કે ટેગયીના
ઉભેદલાયો ભાટે ની યીક્ષા પી ૩૫૦/- (ત્રણવો િાવ ુયા).બયલાની યશેળે. યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે બાયતીમ
ોસ્ટ ઑપીવની ે સ્રી ડાઉનરોડ કયી , આ ે સ્રી ગુજયાતની કોઇણ કોમ્્યુટયાઇઝ બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવની
ળાખાભાાં પી યોકડભાાં જભા કયાલલાની યશેળે. તે વાથે રૂ|. ૧૨/- વમલિવિાર્જ ેટે ચ ૂકલલાના યશેળે.



ે સ્રીની ત્રણેમ નકર ઉય બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવ મવક્કો અને તાયીખ નાખી આળે. જેભાાંની ફે સ્રી ઉભેદલાયને
યત આલાભાાં આલળે.જે ૈકી ફોડડ ની કોી યીક્ષા ખાંડભાાં ઉભેદલાયે સુયલાઇઝયને વોંલાની યશેળે.

4.


ભાગડદળડક સુિનાઓ :આ કવોટીભાાં જનયર કે ટેગયી ભાટે ઓછાભાાં ઓછા ૬૦% (૯૦ ગુણ) ભેલેર શળે તો જ ાવ ગણાળે. જ્માયે અનુસ ૂચિત
જામત , અનુસ ૂચિત જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત અને ળાયીદયક અાંગતા (Physically Handicap)ના
દકસ્વાભાાં ૫૫% (૮૨ ગુણ) ભેલેર શળે તો જ ાવ ગણાળે.



ઉભેદલાયે લેફવાઇટ ઉય મ ૂકલાભાાં આલેર યજીસ્રે ળન પોભડ Download કયીને Online Submission (With scanning of
colour photograph) કયલાનુ ાં યશેળે. લી મપ્રન્દ્ટ સ્લરૂે લેફવાઇટ ઉયથી ભેલેર પોભડભાાં વશી કયીને જરૂયી આધાયો
જેલા કે, સ્લપ્રભાચણત જામત અંગેનો દાખરો (જે ઉભેદલાયોને રાગુ ડતુ શોમ તે દકસ્વાભાાં), ળાયીદયક અાંગતા
(Physically Handicap)નુ ાં પ્રભાણત્ર, યીક્ષા પીના નાણા બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવભાાં ે સ્રીથી બયી શોમ તેની નકર
વાથે ોતાની ાવે યાખલાનુ ાં યશેળે. જ્માયે ણ કોઇ જરૂયીમાત ઉસ્સ્થત થામ ત્માયે યજુ કયલાનુ ાં પયજજમાત યશેળે. જેના
મલના કોઇ યજુ આત ગ્રાહ્ય યશેળે નશી.



ઉભેદલાયે online બયે ર પોભડની મપ્રન્દ્ટ ોતાની ાવે વાિલી યાખલાની યશેળે. કોઇણ પ્રભાણત્રોની નકર સ્સ્લકાય કેન્દ્ર
ઉય આલાની યશેતી નથી. ઉભેદલાયે ોતે બયે ર પોભડની મલગત વાિી છે તેવ ુ ાં પ્રભાણત્ર online આલાનુ ાં યશેત ુ શોઇ
જો કોઇ ખોટી મલગત યજુ કયળે તો તેન ુ ાં પોભડ યદ થલા ાત્ર ફનળે. તથા તેની વાભે પોજદાયી ગુનો ણ રાગુ ાડલાભાાં
આલળે.



જે ઉભેદલાયે મનમત યીક્ષા પીની ે સ્રીની યવીદ ભેલેર શળે તે અયજદાયો ોતાની ક્મ્્યુટયાઇઝ શોરદટદકટ આ જ
લેફવાઇટ ઉયથી ોતાનો Confirmation Number અને જન્દ્ભતાયીખ નાખલાથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે. તે અંગેની
તાયીખ લતડભાનત્રો અને લેફવાઇટ ઉય જણાલલાભાાં આલળે. પોભડ બયલાની છે લ્રી તાયીખ છીથી લેફવાઇટ ઉય
જોતા યશેવ ુ ાં આલશ્મક છે .



જે ઉભેદલાયે ખોટી ભાદશતી આી શળે તેલા ઉભેદલાય ભેયીટભાાં આવ્મા શળે તો ણ અમોગ્મ ગણાળે. યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ
દ્વાયા રેલાઇ યશેર “પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી ( TET-I) “ ફાફતે ઉભેદલાયોને રારિ કે છે તયીંડી આિયે તેલા
અવાભાજજક તત્લોથી વાલધ યશેલા જણાલલાભાાં આલે છે . કોઇણ જાતની રાગલગ રાલનાય ઉભેદલાયોને ગેયરામક
ઠયાલીને મળક્ષાત્ભક કામડલાશી કયલાભાાં આલળે.



ઉભેદલાયે , જે જજલ્રાભાાંથી કવોટી આલા ભાાંગતા શોમ તે જજલ્રાનુ ાં યીક્ષા કેન્દ્ર ઓનરાઇન પોભડ વફભીટ કયતી લખતે
દળાડ લલાનુ ાં યશેળે.



ઉભેદલાયે શોરદટદકટ ડાઉનરોડ કમાડ ફાદ તેની નીિે/ાછ આેરી સ ૂિનાઓનો મલગતલાય અભ્માવ કયલો. તે જ યીતે
યીક્ષા લખતે આલાભાાં આલનાય અને શોર દટદકટ લેફવાઇટ ઉય નમુનારૂે મ ૂકલાભાાં આલેર OMR ળીટ ઉય છાેર
તભાભ સુિનાઓનો મલગતલાય અભ્માવ કયલો ખ ૂફ જ જરૂયી છે . જેથી યીક્ષા વભમે કોઇ ગુિ
ાં લણ ઉબી ન થામ.



ઉક્ત જાશેયાત અન્દ્લમે લધુ ભાદશતીની જરૂય જણામ તો િાલુ કાભકાજના દદલવે કિેયી વભમ દયમ્માન ફોડડ ની કિેયીના
ટોર ફ્રી શેલ્રાઇન નાંફય 1800 – 233 – 7963 ઉય વાંકડ કયી ળકાળે.



આ કવોટી મળક્ષકની નોકયી ભેલલા ભાટે જરૂયી રામકાત ભાટે ની છે , તેનાથી મળક્ષક તયીકે વાંદગી ાભલાનો શક
ભતો નથી.
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મલબાગ – II
1. ળૈક્ષચણક અને તારીભી રામકાતની મલગતો:
પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી (Teacher Eligibility Test –TET –I) આલા ભાટે ની આલશ્મક ળૈક્ષચણક અને
તારીભી રામકાત ગુજયાત વયકાયના મળક્ષણ મલબાગના,વચિલારમ ગાાંધીનગય ઠયાલ ક્રભાાંક:ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩ક,તા.૨૭-૪-૨૦૧૧ અને તા.૧૪-૭-૨૦૧૧ અને તા.૩-૫-૨૦૧૨ના વયખા ઠયાલ ક્રભાાંક: ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક ભાાં
દળાડ વ્મા પ્રભાણે યશેળે.

1

કવોટીનુ ાં નાભ

પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી (Teacher
Eligibility Test – TET – I )

2

પ્રાથમભક

મળક્ષક

મોગ્મતા

કવોટી”

(Teacher Eligibility Test – (TET-I)

(A) H.S.C
(B) PTC ( D.El.Ed )

2. કોવડ દડઝાઇન અને કવોટી રેલાની ધ્ધમત:
પ્રાથમભક મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી (Teacher Eligibility Test – TET –I) આલા ભાટે ની દડઝાઇન ળૈક્ષચણક
રામકાત મળક્ષણ મલબાગ, વચિલારમ ગાાંધીનગય ઠયાલ ક્રભાાંક:ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક,તા.૨૭-૪-૨૦૧૧ અને
તા.૧૪-૭-૨૦૧૧ અને તા.૩-૫-૨૦૧૨ના વયખા ઠયાલ ક્રભાાંક: ીઆયઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા.૬-૦૬-૨૦૧૩ ભાાં
દળાડ વ્મા પ્રભાણે યશેળે.
આ કવોટી O.M.R.ધ્ધમતથી રેલાભાાં આલળે.
o Total 150 MCQs (Both Sections): 150 Marks (Duration :90 minutes)]
o
o

o

MCQ= Multiple Choice Questions (ફહમુ લકલ્ વાંદગી કવોટી)
Only one OMR Sheet for the answer of 150 Questions.
Each MCQ is of One Mark. No Negative Marking System.

સ્થ: ગાાંધીનગય
તાયીખ: ૪/૦૫/૨૦૧૫

વશી/(ઈ.ી.દે વાઈ)
અધ્મક્ષ
યાજ્મયીક્ષા ફોડડ
ગાાંધીનગય

નકર વમલનમ યલાના જાણ તથા અભર વારૂ :

એવ.આઇ.ઓ.શ્રી, એન.આઇ.વી., ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય.



િીપ ોસ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગુજયાત યાજ્મ, અભદાલાદ.



જજલ્રા મળક્ષણામધકાયીશ્રી – તભાભ.

નકર યલાના જાણ વારૂ :-
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ભાનનીમ મળક્ષણભાંત્રીશ્રીના – અંગત વચિલશ્રી – મળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



ભાનનીમ યાજ્મ કક્ષાના મળક્ષણભાંત્રીશ્રીના - અંગત વચિલશ્રી – મળક્ષણભાંત્રીશ્રીનુાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય.



અગ્ર વચિલશ્રી,મળક્ષણ મલબાગ, નલા વચિલારમ, ગાાંધીનગય.



અગ્ર વચિલશ્રી, પ્રાથમભક મળક્ષણ ,નલા વચિલારમ, ગાાંધીનગય.



મનમાભકશ્રી,પ્રાથમભક મળક્ષણ , ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય.



મનમાભકશ્રી, ગુજયાત ળૈક્ષચણક વાંળોધન અને તારીભ દયદ, ગુજયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય.



પ્રાિામડશ્રી, જજલ્રા મળક્ષણ અને તારીભ બલન – તભાભ.



જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીશ્રી - તભાભ.

નોધ :

TET-I- 2015 યીક્ષા ના તભાભ આલેદન ત્ર બયનાય ઉભેદલાયો ને
જણાલતા આનાંદ થામ છે કે State Examination Board દ્વાયા આના દ્વાયા
બયલા ભાાં આલતી પી વયતાથી બયીળકામ તે ભાટે આજથી જ
ઓનરાઈન Application વાથે Credit / Debit / Net Banking થી પી બયી
ળકામ એલી વ્મલસ્થા ગોઠલલાભાાં આલેર છે તેથી ોસ્ટઓપીવભાાં નાાંણા
બયલાની વાથોવાથ આ વ્લલસ્થા નો રાબ રેલા જણાલલાભાાં આલે છે .

Thank you
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