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રા્ય પરીષા બો ડ્, જુરાત રા્ય, સે્ટર-૨૧,હાનધીનહર 

 

    શિષક યો્યતા કસોટી-I (TET-I)-૨૦૧૭ ાહરેના  ન   
                                                      Teacher Eligibility Test-I (TET-I)-2017 N tificati     
 

ાહરેનામાન રમાનક:રાપબો /TET-I/૨૦૧૭/૬૮૨૮-૬૮૭૨                                  તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 

               

The Right of Children to free and Compulsory Education Act-2009 અને શિષણ શિભાહ, 

સચિિા“ય, હાનધીનહરના ઠરાિ રમાનક:પીઆરઇ-૧૧૧૦-૨૨૩-ક, તા:૨૭-૦૪-૨૦૧૧ તથા તા:૧૪-૦૭-૨૦૧૧ 

અને તા:૦૩-૦૫-૨૦૧૨ તથા તા:૧૮-૦૫-૨૦૧૨ ના સરસા રમાનકના ધુારા ઠરાિ તથા તેમાન થયે“ 

િસતોિસતના ધુારાથી જજ્“ા શિષણ સશમશત/ નહર શિષણ સશમશતઓ હ્તકની રાથશમક િા”ાઓ/ય્િ 

રાથશમક િા”ાઓમાન રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયકની શનમ  નક માટેના ધારા-ધોરણો શનયત થયે“ છે.  

શિષણ શિભાહ, સચિિા“ય, હાનધીનહરના ઠરાિ રમાનક : પીઆરઇ- ૧૧૧૧-૭૧૧- ક,તા:૨૭-૪-૨૦૧૧ 

થી રાથશમક િા”ા(ધોરણ ૧ થી ૫)માન રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયક તરીકે શનમ  નક મે”િિા માટેની જૂરી 

“ાયકાત મે”િિા આિ્યક શિષક યો્યતા કસોટી-I  યોજિા માટે પરીષા રા્ય પરીષા બો ડ્, હાનધીનહરને 

અશધ ૃત કરિામાન આિે“ છે. 

રાથશમક િા”ા (ધોરણ ૧ થી ૫)માન રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયક તરીકે શનમ  નક મે”િિા માટેની 

શનયત “ાયકાત ધરાિતા યમેદિારો  માટે શિષક યો્યતા કસોટી-I-૨૦૧૭ (Teacher Eligibility Test-I-2017) 

રા્ય પરીષા બો ડ્, જુરાત રા્ય, હાનધીનહર વારા યોજિા આથી ાહરેના ુન બહાર પા્િામાન આિે છે. સદર 

કસોટી/પરીષા ુન આયોજન રા્ય પરીષા બો ડ્ના સનિા“ન હઠે” નકી કરે“ જજ્“ાઓમાન જજ્“ા 

શિષણાશધકારીરીઓ મારફત ેકરિામાન આિિે.   
 

 

 “શિષક યો્યતા કસોટી-I-૨૦૧૭ (Teacher Eligibility Test-I-2017) નો કાયયરમ:  

રમ શિગત તારીખ/સમયગા”ો 
૧ ાહરેના ુન બહાર પા્યાની તારીસ 

 

૧૨/૧૦/૨૦૧૭ 

૨ િતડમાનપરોમાન કસોટી ંહ ેાહરેાત રશસધ થિાની તારીસ 

 

૧૩/૧૦/૨૦૧૭ 

૩ યમેદિારો માટે રી્ રેિન ફોમડ ઓન“ામન  ભરિાનો સમયહા”ો 
 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૦/૨૦૧૭ 

૪ નેટ બંકંહ મારફત ફી ્િીકારિાનો સમયહા”ો 
 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૦/૨૦૧૭ 

૫ ક ્ ટુરામપ પો્ ટ ઓફીસ મારફત ફી ્િીકારિાનો સમયહા”ો 
 

૧૬/૧૦/૨૦૧૭ થી 
૦૧/૧૧/૨૦૧૭ 
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 “ેટ ફી:- 
 ે યમેદિારોન ેશનયત સમયહા”ામાન ફી ભરિાની રહી હઇ હોય તેિા યમેદિારો તા:૦૨/૧૧/૨૦૧૭ 

થી તા:૦૩/૧૧/૨૦૧૭ દરશમયાન કિેરી કામકાજના દદિસોમાન ૂ! ૨૦૦/- “ેટ ફી સદહત શનયત ફી 
રા્ય પરીષા બો ડ્, સે્ટર-૨૧, હાનધીનહર સાતે ૂબૂ ભરી િકિે.  

 

 પરીષા તારીખ 

 શિષક યો્યતા કસોટી-I   સનભશિત દ્સેબર-૨૦૧૭ માન યોજિામાન આિિે.  
 

 િૈષણિક “ાયકાત શિગતો:  
રાથશમક િા”ા (ધોરણ ૧ થી ૫)માન રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયક તરીકે શનમ  નક મે”િિા માટે 

રા્ય સરકાર વારા નકી થયે“ અને તેમાન િસતોિસત થતા ધુારાિધારા સાથેની િૈષચણક અને તા“ીમી 
“ાયકાત ધરાિતા તથા અ્ય જોહિાઇ/િરતો પદરપ  ણડ કરતા યમેદિાર જ આ શિષક યો્યતા કસોટી-I  
માટે યપ્્થત થઇ િકિે. 

(i)  િૈષણિક “ાયકાત: 
ઓછામાન ઓછી એિ.એસ.સી. પાસ 

 

(ii) તા“ીમી “ાયકાત : 
(ક) બે િ્ડ પી.ટી.સી./D.El.Ed 

અથિા 
(સ) િાર િ્ડની એ“ીમે્ટરી એ્ કેુિનની ્ીરી 

અથિા 
(હ) બે િ્ડનો દ્્“ોમા ઇન એ્ કેુિન (્પેિીય“ એ્ કેુિન) 

 

િૈષચણક અને તા“ીમી “ાયકાતની શિહતોની િકાસણી ભરતી પસનદહી સશમશત વારા કરિામાન 
આિિે અને આ ંહે ભરતી પસનદહી સશમશતનો શનણડય જ ંશતમ રહિેે.  

      

 કસોટી  ન મા”ખ :  
 આ કસોટી બ શુિક્પ ્િૂપની અને શિશિધ હે “ુષી રનો ્િૂપની (Multiple Choice Question 

Based-MCQS) OMR  આધારીત રહિેે.  
 આ કસોટીમાન શિશિધ હે “ુષી ૧૫૦ રનો રહિેે અને રનપરનો સ”નહ સમય ૯૦ શમનીટનો રહિેે.  
 આ કસોટીના તમામ રનો ફરીયાત રહિેે. આ કસોટી ુ ન સ”નહ એક જ રનપર રહિેે. 
 દરેક રનનો એક ણુ રહિેે. દરેક રનના યતરમાન િાર શિક્પ આપે“ા હિે, તેમાનથી સાિો શિક્પ 

પસનદ કરિાનો રહિેે.  
 આ કસોટીના ુ્ યાનકનમાન કોઇ નકારા્મક ુ્ યાનકન રહિેે નહી.  
 રનપરનો અ્યાસરમ શિષણ શિભાહના ઠરાિરમાનક: પીઆરમ/૧૧૧૧/૭૧૧/ક, તા:૨૭/૦૪/૨૦૧૧ 

માન જણા્યા અ સુાર રહિેે. (ઠરાિની નક“ આ સાથે સામે“ છે.)  
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 પરીષા ફી : 
 SC, ST, SEBC, PH કેટેહરીના યમેદિારો માટે પરીષા ફી 250/- (બસો પિાસ પરુા) જયારે સામા્ય 

કેટેહરીના યમેદિારો માટેની પરીષા ફી 350/- (રણસો પિાસ પરુા) ભરિાની રહિેે. આ યપરાનત 
સશિિસ િાજ અ“હથી રહિેે. 

 કોઇપણ સનજોહોમા ભરે“ ફી પરત કરિામા આિિે નદહ. 
 ફી ્ િીકાર કે રઃ- 
 આિેદનપર ભયાડ બાદ ફીના િ“ણની શર્ટ કાીી જુરાતની કોઇપણ ક ્ ટુરામપ પો્ ટ ઓફીસમાન 

ફી ભરી િકાિે. રણ ભાહમાન શર્ટ થયે“ િ“ણ પૈકી બે ભાહ યમેદિારને પો્ ટ ઓફીસ વારા પરત 
આપિામાન આિિે. પો્ટ ઑફીસ વારા ફી ભરનાર યમેદિારે પો્ટ ઑફીસ વારા આપિામાન આિતી 
રીસી્ટ સાથ ેપોતાના ક્રમેિન નનબરથી જ ફી ભરાયે“ છે કે નદહ તેની િકાસણી કરી “ેિાની રહિેે.  

 યમેદિાર ઓન“ાઇન પેમે્ ટ હેટિે વારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પરીષા ફી ભરી 
િકિે. ઓન“ાઇન ફી જમા કરાિિા માટે Print Application/Challan” યપર ્“ીક કરવુન અને 
શિહતો ભરિી. ્યાર બાદ Online Payment  યપર ્“ીક કરવુન. ્યારબાદ આપે“ શિક્પોમાન Net Banking of fee” અથિા Other Payment Mode” ના શિક્પોમાનથી યો્ય શિક્પ પસનદ કરિો અન ે
આહ”ની શિહતો ભરિી. ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ હઇ છે તેવુન screen પર 
“સાયેલુન આિિે. અને e-receipt મ”િે ેની શર્ટ કાીી “ેિી. જો રદરયામાન કોઇ સામી હિે તો 
screen પર આપની ફી ભરાયે“ નથી તેમ જોિા મ”િે. 

 ઓન“ાઇન ફી ભરનાર યમેદિારે જો તેના બંક સાતામાનથી ફીની રકમ કપાયા બાદ ફી ુ ન Successful 

T a ac i ” દિાડિતી e-receipt જનરેટ ન થઇ હોય તો તેિા યમેદિારોએ તા્કાચ“ક રા્ય પરીષા 
બો ડ્નો ઇ-મે“થી સનપકડ કરિાનો રહિેે.   
 

 કસોટી/પરીષા કેર:   
 કસોટી/પરીષા માટે નંધાયે“ યમેદિારોની સન્ યા તથા પરીષા“ષી િહીિટી અ ુ  ”તા અ સુાર રા્ય 

પરીષા બો ડ્ વારા કસોટી/પરીષા કે્રો નકી કરિામાન આિિે. યમેદિારે બો ડ્ વારા ફા”િિામાન આિે“ 
પરીષા કે્ર પર પરીષા આપિાની રહિેે.  

 રનપર  ન મા્યમ:   
 શિષણ શિભાહના ઠરાિ રમાનક: પીઆરમ-૧૧૧૨-સંહ“ ફાઇ“-૭-ક, તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૨ તથા      

તા:૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ના સરસા રમાનકના ધુારા ઠરાિમાન શનયત થયા જુબ આ કસોટી જુરાતી, 
ંરેી અને દહ્દી  એમ રણ મા્યમમાન “ેિાિે. (ઠરાિની નક“ આ સાથ ેસામે“ છે.)  

 યમેદિાર ે મા્યમમાન પરીષા આપિા માટે શનયત “ાયકાત ધરાિતા હોય તે મા્યમમાન 
આિેદનપર ભરિા ુન રહિેે.  

 

 અગ્યની સ ચનાઓ:  
1. ફોમડ ભરિાની છે્“ી તારીસ પછીથી િબેસામટ શનયશમત જોતા રહવે ુન આિ્યક છે.  
2. ઓન“ામન અરીપરકમાન દિાડિે“ શિહતો ંહે રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા સરામ કરિામાન આિતી 

નથી. આથી ્ય્્તહત માદહતી, િૈષચણક “ાયકાત, અ ભુિ તેમજ અ્ય શિહત માટે યમેદિાર પોતે 
જિાબદાર રહ ેછે.  
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3. આ કસોટી માટે રા્ય પરીષા બો ડ્, હાનધીનહર વારા આિેદનપર ઓન“ાઇન ભરાિિામાન આિે છે 
અન ે તેમાન ે માદહતી માનહે“ હોય તે માદહતીની શિહતો યમેદિાર વારા ુપાિિામાન આિી હોય 
અથિા સોટી માદહતી આપિા ુન બો ડ્ને માલમુ પ્િે તો તેિા યમેદિારના પદરણામ રદ કરિાનો 
શનણડય અ્યષરી,રા્ય પરીષા બો ડ્ “ેિે.  

4. યમેદિારે  પોતે ભરે“ ફોમડની શિહત સાિી છે તેવુન રમાણપર ઓન“ામન આપિા ુન રહે  ુહોમ જો 
કોમ સોટી શિહત રજુ કરિે તો તે  ુફોમડ રદ થિા પાર બનિે તથા તેની સામે ફોજદારી નુો બનિે.  

5. ્ય્્તહત માદહતી, િૈષચણક “ાયકાત, અ ભુિ તેમજ અ્ય શિહતોની િકાસણી ભરતી પસનદહી 
સશમશત વારા કરિામાન આિિે અને આ ંહે ભરતી પસનદહી સશમશતનો શનણડય જ ંશતમ રહિેે.  

6. અ ુ  ચિત ાશતના તેમજ અ ુ  ચિત જનાશતના દક્સામાન સષમ અશધકારી ુ ન ાશત રમાણપર હોવુન 
જૂરી છે.  

7. સામાજજક અને િૈષચણક રીતે પછાત િહડના યમેદિારો માટે રાજય સરકારે નકકી કરે“ા સષમ 
અશધકારી ુ ન સામાજજક અને િૈષચણક રીતે પછાતિહડ ુ ન ાશત રમાણપર તથા સામાજજક અને િૈષચણક 
રીતે પછાતિહડ માટે સામાજજક ્યાય અન ે અશધકાદરતા શિભાહના તા:૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાિ 
રમાનક:સિપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ંહે િસતોિસતના ઠરાિ જુબ ુન સષમ 
અશધકારી ુ ન ય્ નતિહડમાન સમાિેિ થતો ન હોિા ુ ન (નોન દરમી“ીયર સટી) રમાણપર મે”િે“ હોવુન 
જોમએ.  

8. િાદરરીક અપનહતા(Physically Handicap) ના દક્ સામાન રાજય સરકારે નકકી કરે“ સષમ અશધકારી ુ ન 
રમાણપર હોવુન જૂરી છે.  

9. યમેદિારે િેબસામટ પર ઓન“ાઇન ભરે“ ફોમડની શર્ટ કાીી તે ફોમડમાન સહી કરીને જૂરી આધારો 
ેિા કે, પરીષા ફી ભયાડની પે ્“ીપ નક“, ાશત રમાણપર , ય્ નતિહડમાન સમાિેિ થતો ન હોિા ુ ન 
(નોન દરમી“ીયર સટી) રમાણપર અન ેિાદરરીક અપનહતા (Physically Handicap) ંહે ુ ન રમાણપર 
પૈકી યમેદિારને “ા  ુપ્તા હોય તેિા આધારો પોતાની પાસે રાસિાના રહિેે. ્યારે કોમ જૂદરયાત 
યપ્્થત થાય ્યારે યમેદિારે તે રજુ કરિાના રહિેે.  

10. ે યમેદિારે શનયત પરીષા ફી ભરે“ હિે તે જ યમેદિાર પોતાની ક્ ટુરામપ હો“દટદકટ આ જ 
િેબસામટ પરથી શનયત સમયહા”ા દરશમયાન પોતાનો ક્ફમેિન નનબર અન ે જ્મ તારીસ નાસી 
્ાયન“ો્ કરી િકિે.  

11. યમેદિારે હો“દટદકટ ્ાયન“ો્ કયાડ બાદ તેની નીિે /પાછ” આપે“ી  િનાઓનો શિહતિાર 
અ્યાસ કરિો. હો“ટીકીટ સાથે પરીષા િસત ે આપિામાન આિતી OMR િીટનો ન  નો પણ 
િેબસામટ પર કુિામાન આિિે. આ OMR િીટના ન  ના પર છાપે“ તમામ  િનાઓનો શિહતિાર 
અ્યાસ કરિો  બ જ જૂરી છે. ેથી પરીષા સમયે કોમ ુનિિણ ઊભી ન થાય.  

12. આ કસોટીમાન જનર“ કેટેહરી માટે ઓછામાન ઓછા 60% (90 ણુ) મે”િે“ હિે તો જ પાસ હણાિે. 
13. અ ુ  ચિત ાશત, અ ુ  ચિત જનાશત, સામાજજક અને િષૈચણક રીતે પછાત િહડ  અન ે િાદરરીક 

અપનહતા (Physically Handicap) ધરાિતા યમેદિારોના દક્સામાન ઓછામાન ઓછા 55% (82 ણુ) 
મે”િે“ હિ ેતો જ પાસ હણાિે. 

14. આ કસોટીમાન માર યતીણડ યમેદિારોને જ ણુાનકન સાથે ુ ન રમાણપર બો ડ્ વારા આપિામાન આિિે.આ 
કસોટીના રમાણપરની અિશધ પરીણામની તારીસથી પાનિ િ ડ્ ધુીની રહિેે.  
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15. પરન  ુએક િાર આ કસોટી આપી દીધા પછી કોઇપણ યમેદિાર પોતાના ણુા્મક ધુારા અને સારા 
મેરીટ માટે એક કરતા િ  ુિસત પરીષા આપી િકિે અને તેિી ્્થશતમાન યમેદિાર ભરતી િસતે ે  
કસોટી ુ ન ે રમાણપર રજ  કરિે તે ્યાને “ેિામાન આિિે. 

16. રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા “ેિામ રહ“ે આ કસોટી બાબતે યમેદિારોને “ા“િ કે છેતરપં્ી આિરે 
તેિા અસામાજજક ત્િોથી સાિધ રહિેા જણાિિામાન આિે છે. કોમપણ ાતની “ાહિહ “ાિનાર 
યમેદિારને હેર“ાયક ઠરાિીને શિષા્મક કાયડિાહી કરિામાન આિિે.  

17. યકત ાહરેાત અ્િયે િ  ુમાદહતીની જૂર જણાય તો કિેરીના િાલ ુકામકાજના દદિસે કિેરી સમય 
દરશમયાન બો ડ્ની કિેરીના ટો“ રી હે્ પ“ામન નનબર 1800 233 7963 યપર સનપકડ કરી િકાિે.  

18. આ કસોટી રાથશમક િા”ા (ધોરણ ૧ થી ૫)માન રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયક તરીકે શનમ  નક મે”િિા 
માટે જૂરી “ાયકાત રા્ત કરિા માટેની છે, આ કસોટી પાસ કરિાથી રાથશમક શિષક/ શિયાસહાયક 
તરીકે પસનદહી પામિાનો હક મ”તો  નથી. 

 

 ઓન“ામન અરી કરિાની રીત : 
 આ ાહરેાતના સનદભડમાન રા્ય પરીષા બો ડ્ વારા તા:૧૬/૧૦/૨૦૧૭ (બપોર ૧૪.૦૦ ક“ાક) થી 

તા:૩૧/૧૦/૨૦૧૭ (રારે ૨૩.૫૯ ક“ાક) દરશમયાન http://ojas.gujarat.gov.in પર ઓન“ામન જ 
અરીપરક ્ િીકારિામાન આિિે. યમેદિારે શનયત કરે“ ફોમડ ઓન“ામન ભરિા માટેની  િનાઓ 
નીિે જુબની છે. યમેદિારે અરી કરિા માટે નીિે જુબના ્ ટે્ સ અ સુરિાના રહિેે.  

 અરી ફોમડ િોકસામપ  િડક online ભરિા ુન રહિેે. નામ, અટક, જ્મ તારીસ, ાશત (કેટેહરી) કે અ્ય 
કોમ બાબતે પાછ”થી બો ડ્ વારા ધુારો કરિામાન આિિે નહી. ેની સાસ નંધ “િેી.  

 સમર ફોમડ ંરેીમાન ભરિા ુન રહિેે. 
 સૌ રથમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જવુન. 
 “Apply Online” પર Click કરવુન. 
 Apply Now પર Click કરિાથી Application Format દેસાિે. Application Format માન સૌ રથમ 

Personal Details યમેદિારે ભરિી. (અહં “ા“(*) ફનદ્ીની શનિાની જયાન હોય તેની શિહતો ફરજજયાત 
ભરિાની રહિેે.) 

 Educational Details અને Experience Details યપર Click કરીને તેની શિહતો પ  રેપ  રી ભરિી. 
 હિ ે Save પર Click કરિાથી તમારો Data Save થિે. અહં યમેદિારનો Application Number 

Generate થિે. ે યમેદિારે સાિિીને રાસિાનો રહિેે.  
 હિે પેજના યપરના ભાહમાન Upload Photo પર Click કરો. અહં તમારો Application Number Type 

કરો અને તમારી Birth Date Type  કરો. ્ યારબાદ Ok પર Click કરો. અહી Photo અન ેSignature 

upload કરિાના છે.(ફોટા ુ ન માપ 5 સે.મી. ંિામ અન ે3.6 સે.મી. પહો”ામ અને  Signature ુ ન માપ 
2.5 સે.મી. ંિામ અન ે7.5 સે.મી. પહો”ામ રાસિી.) Photo અન ેSignature upload કરિા સૌ રથમ 
તમારો Photo અને Signature JPG format માન (10 kb) સામપથી િધારે નહં તે રીતે સો્ટકોપીમાન હોિા  

 જોમએ. Browse Button પર Click કરો. હિે Choose File ના ્ રીનમાનથી ે ફામ“માન JPG formatમાન 
તમારો Photo store થયે“ છે તે ફામ“ને Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હિે Browse 

Button ની બાજુમાન Upload Button પર Click કરો, હિે બાજુમાન તમારો Photo દેસાિે. હિે આ જ રીતે 
Signature પણ Upload કરિાની રહિેે. 

http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/
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 હિે પેજના યપરના ભાહમા  Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા 
Birth Date Type કયાડ બાદ Ok પર Click કરિાથી બે (2) બટન 1:Application Preview 2.Confirm 

Application દેસાિે. યમેદિારે Show Application Preview પર Click કરી પોતાની અરી જોમ “ેિી.  
 અરીમાન ધુારો કરિાનો જણાય તો Edit Application યપર Click કરીને ધુારો કરી “ેિો. અરી 

Confirm કયાડ પહ“ેાન કોમપણ રકારનો ધુારો અરીમાન કરી િકાિે. પરન  ુઅરી Confirm થમ ગયા 
બાદ અરીમાન કોમપિ ાતનો સ ધારો કરી િકાિે નહી. જો અરી ધુારિાની જૂર ન જણાય તો જ 
Confirm Application પર Click કરવ . િ  માન ઉમેદિારે શિગતો ભરતી િખતે જો પોતાના નામ, 
અટક, જમ તારીખ કે કેટેગરી જો કોમ “ૂ કરે“ હિે તો પાછ”થી માકયિીટમાન કોમ સ ધારો કરિામાન 
નહી આિે તેની ઉમેદિારે ખાસ ્યાન રાખવ ન. 

 Confirm Application પર Click કરિાથી યમેદિારની અરીનો બો ડ્માન online ્ િીકાર થમ જિે. 
અહં Confirm Number Generate થિે. ે ્ યારપછીની બધી જ કાયડિાહી માટે જૂરી હોમ યમેદિારે 
સાિિિાનો રહિેે. યમેદિારે બો ડ્ સાથે કોમપણ પર્ યિહાર કે રજ આત કરતી િસતે પોતાનો આ 
Confirmation Number દિાડિિાનો રહિેે. 

 Print Application/Challan યપર ્“ીક કરીને Confirmation Number અને Birth Date નાનસીને 
ભારતીય પો્ ટ ઓફીસની પે ્ “ીપ (િ“ણ) ્ાયન“ો્ કરવુન. આ પે ્“ીપથી પરીષાના  ફીની રકમ 

જુરાતની કોમપણ કો્ ટુરામપ્ ભારતીય પો્ટ ઓફીસમાન ભરિાના રહિેે. યપરાનત પો્ટ ઓફીસ 
વારા પરીષા ફી પેટેના સશિિસ િાજ સદહતના ૂશપયા ૧૨/- યમેદિારે ભોહિિાનો રહિેે. આ યપરાનત 
યમેદિાર ઓન“ાઇન પેમે્ ટ હેટિે વારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પરીષા ફી ભરી 
િકિે.  

 

્ થ”:હાનધીનહર  

તારીસ:૧૨/૧૦/૨૦૧૭     
 

(પી એ. જલ)ુ 
અ્યષ 

રાજય પરીષા બો ડ્ 
હાનધીનહર 

 નક“ સશિનય ાિ તથા અમ“ સારઃ 
 જજ્ “ા શિષણાશધકારીરી,તમામ.  
 એસ.આમ.ઓ.રી, એન.આમ.સી., જુરાત રાજય, હાનધીનહર.  
 િીફ પો્ ટ મા્ ટર જનર“, જુરાત રાજય, અમદાિાદ.  
 મેનેજરરી,બી“્ે્ ક,અમદાિાદ 

 

   નક“ સશિનય રિાના ાિ સાર : 
 માન. શિષણમનરીરીના ંહત સચિિરી - શિષણમનરીરી ુન કાયાડ“ય, હાનધીનહર. 
 માન. રાજય કષાના શિષણમનરીરીના ંહત સચિિરી - શિષણમનરીરી ુન કાયાડ“ય, હાનધીનહર. 
 માન. અરસચિિરી, શિષણ શિભાહ,નિા સચિિા“ય,હાનધીનહર. 
 નાયબ સચિિરી (રાથશમક)  શિષણ શિભાહ, નિા સચિિા“ય, હાનધીનહર.  
 શનયામકરી, િા”ાઓની કિરેી,્“ોક નન:૯/૧, ્ૉ.ીિરાજ મહતેા ભિન, હાનધીનહર. 
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 શનયામકરી, રાથશમક શિષણ, ્“ોક નન:૧૨/૧, ્ૉ.ીિરાજ મહતેા ભિન, હાનધીનહર. 
 શનયામકરી, જુરાત િૈષચણક સનિોધન અને તા“ીમ પદર્દ, જુરાત રાજય, હાનધીનહર. 
 સચિિરી, સિડ શિષા અચભયાનની કિેરી, હાનધીનહર 



3d{ertrQ.c {e)as'i E{rl.il .iro.t..tr suiJl .{'f-

tlTiT,tl1:i
aarq -t+rig ,dl.+tratS_t.l t r_9r t_j

+t[i.rrcrrr, orie{)-tcre,

ct t. ?9-X-?.o 1 1.

.iqrelqi e[l€{r : *

(t ) The Righr of Childre-n ,i-_|r... 
i:d Compulsory Edrrcation Acr, 2009(?) le-rereL [ac.{r"r_rr aelq gr+is , .floanrri6 _ r .r 1o_??G_s,crt.tq-)l_?Oto

(s) NCTE, New o"tnt, 
::1,,u1-c_?oro 

-rL va*,rls/g.r,i.-i. s t_:/lor.o/l,h r{l.dl.tf({.t il-s rtul,,t_te tlx.(x) ar{trr fe-Las *fe-taer r.n.re ( Nutlonal council for Teacher ducation),-t4l E<"Jl-rL .+a_s3-ris : 76-4 /2010 i NaiETO.uo.o J1224, Datedi4"' February, 2011

6eleg:

Ere{[eE rut ur,r'iqi [i.err+rer.rs)-{) tirels +ici a,*gut _? rti eerldet
arr.re& titihq..r'i +ti *rr"res.r Ercreqi r3. firelg q.L"..at (Teacher
Eligibirity) lr-i re-ras ',dect't[ rr{t+ a)teir ui. qr.rs,s-i sub-section (l) of
Secrion -23 of RTE Act, 2009 r,r"l RTE Act Clause (n) of Section _ 2 +rie*['{r u%r{ +'[Is*'rrqi +rLq.ti e.Q. rrrq a.gre-]. nrqlQs Rras't-o, ort.ft
srr) ' Rfas .r)o.r.* sa.rJl , ( Teacher Eligibitity Test: .fET 

) cl<L--i +t.i+.[gcot-l 13.

ar{l.r [-c'ras qle-racr .rRqe, t.fi Gc_oft R{i.t r+r.ier[s t uc,r.r-i ra_i
RTE ltct, 2009 ], eqri cl..r[ r,rt usR-[I fe-raE di"qar s+t.rJ|.tt r,ilq.r%._t,
g+Lq +iarct-t r.,ri. .,rrrcilsrer_fl o'tra trrq atgra-fl [d.a'rqu .str s.{i.
B'.t [d.'{Lequ-u r,ii. 

'rer^s 
Rra: q.r"q.ar su.t{l qr2 -{){. 3za-u [i.rr)stLqqiql +rLQ d' n.LqfQ'S Rrers q'r"q.rL s+t'rJt{ qL.irr-t aLtq .'{.ar qfi,

-l



a[i€!1.-1]!.4 6ieL gaqrqi turl€iai. nre-lfqg h=reis c{?rflxri a4r 3+r'r8-rl +tr-ri4r ar-]

drqeil :trgttQs file{et [i.qr.{s dr+r gaqrqi aarqei.

(t) 6gl.aera-$ .i-t"..r,.r.1 ,

nLer{\.s f€re* / [E,etLagrrrs a*i. G";r nrqfq.s ffLers / [a.aL*rsr4s el]

?"?3tQ 6t?r er-i.Q.9-X-?or. r"qL aqrqe{I -rS4[ SI(l- r,ri isti.r'lqa-Lqqa

aidg &Qrercd€gar ALel-tl e)AGL-r aAS aLC{t+$ crrr{grd er?lct4a? 6Qe.rLt

-d :z,rr 31telf14g fe-rerE rii.4ar Sa.rdlx{i G.rfier a qtJ ersc).

(a) telers nrioorer *aiJt r+=ur:! qltrtt r,ri f,d.trrrq+.r :

(1) Fta$ rr'io,r.tr dii-ft orlq s+r'irlr,{'r 6tq[i,Ec-r-r wqu-{I q.i titdrr

Ogeeft +etrv-fl ( Multiple Choice Question Based - MCQs) a8e-i. eis ,:'ro.t

Qr 1eL-r'r a0{i. eis nr-r-u 6rq+ri qra hsc-.{ +rLQetL gr'1, i.+riefl urar--r

Esc-.r .{de se.rtdr a&r}. q.flal-0 q.eqle rry.{ .r{l*uL t'iLJ -rs4l saei.

(lI) +u Eeiftq)1.-rL 16*-ri*-rrri g'r$ -rsLtr.qg +1euis-t ( Negarive Marking)

s0t-i -rdl" dacf "ir.u-[l.*.tr 
qo-r.ra-L-[l ral-tr aLd * i tdtrr.L-fi errqgLa +ti.

)-t:1Gtct €{?tctrtt Grt+r cryst\ dt?r ?r%q .rfle1 t r-ii, .ri{t"r1 e.rLtL gt.1-[l

e8't-i. i r-ir2-tr a,tctL.rer ti.ti.tiqrr'r r,r"i. r1+-tL+ir .rerr rl"[ee[g Ltr,rcir. a,ioi-tt

rtrl$..t + r1E[| a'ti- riJe-tr:.! tt.rrr qfletr t t-Li e.rttL t.rLe sar.[ q?&?. !r?-{t?

+eei.

ilil) "a{te{i S,: ?.rotr.{ .rflar ol'Ld c{qrt-t crl^rct- -ts4l *l i. urlci .rflaL €t

+dS.

(IV) le-ta* *,orr*r s+t'iA 1qfletr :

:!%?rri ?r%r.{.rri a,ilQer s\6qeL qts{[\.g riLt4|,(dLaer-1 erl, z)rri. Rrru

qqr rti2 -{|,"}:r+r.ret-ft gdl-a u{laLr,ti AcLri.

(+r) erel[*,s le'rqtg .+"'r..r.rL sr*ildL-I (aieer-r .{} q) ( Elementary Teacher

Eligibiliry Tesr I )
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uru,fqs Qrrrqre{i u.reth.s le'raer (a)ter_ r. eft tr)ei Rrers / [a.eu+rsrqs 
.1

e-f q[ edr qflar aartft .-LLA SaqrJ,l AJej. '-''

(I) [d,R€i dscreft .3_cr Luo xo"t-! r0r-i aai i-t) trqq +ruicr-eo IlrF.a-r'L

ade-1."

(II) auLrt l-rotL"ir aai i.-u .t..Lr+r so-r'r $af*rrLd eJe-i.

(IIi) dqt+r G.att"iL.-i r,ls -r .i.rt rJr-i"

n G.ctt"L - 1. : t,1rqG.gr+r r,ri. RLaCL-1 fileer[a-L ( Child Development &

Pedagogy ) : ao ugO..!s ur-r'r : ei.g-t'r ll,s get : gci orql - \3o

- *qi Reosoning Ability. Logicot Ability, Teocher Aptiiude, Doto

lnterprelotion *dl t tr,ra-r 
"rqL a.rL.rqr.rl rat.rei.

- t r.rr4fasrtr a*Q l:'reiur-u ltleqia'r-]r [i.otLcl s e{) r. r. c+.6sr-ti t ntqs-r qt2-rr

a,tL.tri-i.-altL.l.r1,r{"1 ClerfQtg at-t'r[Q.sr L-r atLerQa eQei. 6ee.{La-fl d.rrLRS

eio-r u&r.Li eleuis-r erLq, fa.€rLe[I srLe]-{r a6r..rr a*iaaDqL a,i"i_tr i_0

+igc-.r-LLaa-r ryrql} trgrir, , ttttrLldl r,{€-r{[r{-L qr2-ft [d.trrr+rftar ]dt t] i{
Uaie keE{is-r etor e..ri cr{q€rl uo.iL (Appliecl euestions) +in'l-[l fd.rtarhs

[i.q.ttlLqs{I sri'rrlqi \Lte cuq.i r4[crr-i.

u [Q.eltoL-ae4q€: clt{t r a,r+? (:!Crer.t}qQa,iirtt): so-so
qo"r-r , eQg-ir zlf 1et : sei rlqr - go

e+iqL4lrr *t?t,Tri_r- r*.1 f{ars{I"a'r q1Le}{r qo[.?rqgr? ?,ri. rai.rq$qti. er"r.[l

vzrard tc-Lti3-r - cru.r{r-r ( ":rtr.tt) ati etri. "rqtl. c*1ttL - t (+ii.ft)qi
cr11t1;-1i U./rc{ct .r..iL, n..rLq-r r,r"l_ tt Lt+refsruet-ft arlar:! +1c+eist sr<rrri

ztL.rq-|.

u [d.*tt"t : .rfQt.i , so lto=t-i : a i.s-t'L r,is :lcL : sc-t otet - Go

- ideq{. {scq-ii r-qaAs?cr zio-i.fl r,rLr,r.ir r*i problem Solving Abilities

(+.rt++LGlet +it'i4) auar) aeri [d.q.r.-u qeqfAetr+a a,r"i tdtirrqkli
.q.rerhg 's{o-t]r drat q<{4[g.i qt-|.

-3-



?trBr.3r{t : ..3() ![-qr]. : E, i.E-it eis :!eL : .3-cr srQr _ 30

e z'[d{ +t.r 6+r-i{t ert2 €r'[,eet .r dl tl -r'r e,iaa{i+'}q eqii. Aq], uig i{
. sl6-ter11eei +ri a.i.cter s.Ler{[Qs RLaer ( er.rec. s erl e) uLel:i c)u R rq{l g.

{q) :arehe f€tla* qioqct srir,fl l q{tal-Il- ( a'reeL s u{r a} ( Erementary

7'eacher Eligibility Test -il )

srg-rfi+g cunLLx{i 6a:r rrreriq.s RraeL (e'reeL*s e{r e)+ti Frag qqL

G+]eqri a""r q.{lar/sar-i{t 
"lr+t sQ,.ri-fl. a&ei.

(I) otL s+ildl+rl t] G.c+tr"r e8e]. [a.ator-r. r,ri. ho+"r_1..

(II) hotLcL-,.1. et:, €rle.rLL .t+r sa.r.L-r'r E00r.

(III) [d.cutrou-e acr Ftntrr lirertr alr2 ger. geL aGe1. [d.corLot_?. (.tfQra,

[i*r't)'fl sairl G.-4 
'.Lerf\s 

fe-LaeLqi "LGra, [d.str-t-tr fiLers e.r.rr,

[dro41.E-q (c+LttL).-fl. s+ritrt G{rr{r-{1 Rtas er.rr rt.]. [iro-g"r-e (uLrt.f,ls

[dsrr-l)-[l s+ilfl ttr:1.f,lr, [dflL{-rL [eras erqr.+ru saqr-fi a.0di.

(iV) els [Q.c+rLoLr+i 91-{. - 9q so-t'r e.$ei qi t"i.i hc*lr"it-ti avl"r +rqq

r ?o filfia r+i.r],

[V) RcltioL - I :.:a-1 e'.t uoiL a$e).

(i) &*cl[a.Eru 
".ri. Rr.aer{r l*teei.ia-i ( Chilcl Development & pedagogy 

) : ru

Eto'i urE.iL r.,is ltcr ; lq :Jqr -aq

-' ,*qi P.easolring Ability, Logical Abilil),, ,I'eacher 
Aptitude, Data

interpretation *.[l utLr,te'r r+er +tqrq.rLql aarq{.

- orLtrrRgLrt a,ri fe-racLL{r f+teeri.iL-ir [i.c.rl"L r"". d[ r.x +r1u-r[ ttrvis-r

+t-12-t r,lerrr-r.r--i4eqrqt{r SefQts *t-t'L[Q.err{ r,rLerRa e0ti. Gde.trz.-fl

elai.Llis eio'-. xDu.L:-i r1c+.ist. prLq, hu+rp{I e{Le}-0 trqq aaiaeDiri +i"-i-t

i'fl. atsc'q'rL*r"-i 'r'Lc[I €rgi.{, , t'tur}dl r4u]-rq-r q.Lz-ft htr.{+r%2..-iL }.{I t}
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dS teiiQ eLG?.riE-i errq A.qr qqsrQ u*-ri (Applied euestions) +id-{l ''
,^-t }R ale i e s Fr\.q+i.r"r9$ g +i.L Jt+r i atl errti a,l r +tl.

(2) crtuL ( :lrer.{i uri l,ii"fl) , ?.{ !ro-1. , 6,ls-tr r,)s :!uL : ga crlel _ ?r+

- atrtg4lq $tr%c1 +t.] firarefle,r-i +t[e]{r cr.ofcq.rgr? a,i-f +riatQqr.l. crorrfi
*.ry"rart t<r{k-r :!rtr.[tr-Li ere). ry.rLi +ii.f,tqi c.uttL-ri 1cco1.t a.+\,
!{c..riE"i rci. etaa,rdqgut-fi aaar3 q<+ris-r gtqrqi ?4r.{e-1.

(3) tttltt-q srr-t, .r.[r*-t r.qis-r-fl "rLBLsL{l , ?.r ,.o-tt , els_tr a}s 1tL , gei
tat - ?1t

(VI) lQ.c*lroi - ? :.€a e.r g.tt] r0rl.

(1) r'* [Q'o*"rrti '{I{-tr tdtrrir s4I * a Gee.*i .iraL-ft eurrsra t%..,r*r
{Qqq Er"{qr-u e0r'I.

orfQLa +rQ [Q.str*t

crtrqrq-i ( d$.f,t :

:!cr)

a4s{qI

xo :!qr, 1rtr.fi : ?o tBr, titdt qi ti+ga: r.u

a,!slctl

6 tttxtrf*s [Q.stL.t ( tSfi.sra, c*Ioirq, -troLQseLr+a, zr.efeu+a, <J)l)
(2) "rGr.r G,qq.r-li dsc-q1s +tr€lgeer r,ioj-1} trLorc.L a4i pr.oblem Solving
Abilities ( EtarerLGlcl ait ir{i arraL) oerr fQ.trrl-u rraeli.ru+a rai
[d,u.a++.t:! .rr.rsrRg no.ir dLer qeuis-t qe-I. firfl t-r *"r.r hqqqi .rlqgrR*
[Q.str-t ( Applied Science) , a-iroritr-tL r,rSc,r*.r +url,.! G.srL-r, +et3or+),
+rq(its-i r,r.l tiflaeit, .r"-ll errL.l rLr{t +6_+is_r etei.

(3) aisfd'a e*n*rl,t-i*r eqt+ri ets fi.qrr-ft *{rt{r+r%%cu, do.trer a.4,].

tiare{Idi r*'rL qo["+''s'r+ a,r". raiarDqr-] cr.rc{t a%%ctL:! +1eu*-t *+r
q-[qt{t lltttc.kr c..ri, 'rt.r{Lq-i r,t.i ALar_,rd:reet-$ ar+ar:i leuif -t ert).
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e)afQrs {ti
qq a3r tqt

(4) +trl{rfts Frccr.-rq;. deL-rnBcr-il rlohurTtSfRer+t der={l aarf;is aa.].

. utrliftrs .{faf+rr{a, +trqr"f,ls UGqj *.tt ort',,lr.iri. :*r.rfl AqrO.

(5) +tt+l .,rt s+t-i.Jl r-iL2 er-ieet s cn c -r.L a,ro*rrus.t eqt=L clqrr-.. uig i{
sB-t.tr+1e+ a,ri. *itier 6r:r +r.L&.rFA3 RLaer urs]_il. e-iq i ry:fl d.

(e) Ftas.iru.ror g*t-l*sdi t++iecfl qrqer-il €r.raEilr :

(ar) urertes RLei.s nrf"q.d.r sa'rfl €ireL c. di .{ 3{ri{r 6e.aqLl h*u.L r. e{l
.* ui gcr so a$r :!el. dtrri.<-* eel, i. Gee.*i Rrers .r.r..+.tr sei{t lt'q ura
3{l r} Aq 

"reur}"

(dt) 6ara qLqtqs le-reter €r.regr s e{l e +rL2tr Gee.rLa.i fircqL.r _ r. e*i
[Q'co-lL"L - e qi eisatl s'r-ite rr{i a'r'r,r.-ro asL e,{-i oii qutt +r-rts r.{i a,t].ts L so
aci Qqa.c+ gel e'r tr .rLu .r€rLq-I.

(s) a,rgqFee m.ft I +t3+fira r-tryr[i., *rll[*E +ri
rrure rrQ fAseios 6ee.rrr-u D*rLqi lirers .d-i".tdL sa.rdl
Qcdt 6tir*[ seqr-{L edr}"

(x) uL q{le* qru *e+tt +*sr{l : +e{[[i3 +.rerryq-n d+prLr_,r.1 grtr +iqrRta
eiLqLr,r-i t Frc<tr tierrzr.r e'ti -t.rr Rracr afeti. ), te-ta,rgeLti.a r.,ri.
)'r:!6rfie urt-t"0 c{rerfil-s .?uqr*t'r-u Rrair-il rri:ieoft +12 irf*rrLa ldei.

"* q{rar "rq{t criusL.t rtr}-ft g, i.-uer te-re* .t{t} .r+ieotr .t{t}-rr
ri3 a-1t4$ -1d1.

(tr) fqli"eiE.iiioq.r.t seird!*[ r*.rtrBrqa.fl c{r-rrdr +rqfe :

fira+ dro.{ar E*ii{t-* c{qLqLqa-fl +*_rr.rL r,r.rfe .+iar .rd-tl rJe]. .+ta
t-tL stilfl +tL.r.u rrrl E..r-i'i.-{. dor* [i..ra gtqrrri qr.rcfl -refi. ",q A.e;
rrrir.ir ?'{i g+itJl r-'r.t ut.rt +tr2 q.r-t r a0r}. nls .r-ta f$Las rr-r"r.t.* s*.-tdt .4r.{)
dlqr rrdl s'rdqtL Gee.*t 

"i.ar-u "_!,qu.*rE U€{t?-,. +r-1. +uer Merit qL2 l,}s
stci qerQ qr'tct rr{reil qrr0 lrse'r, +r-r i..{} itp-rti+ri g<<{ so-rg1.., *u,
tr+ieoft r+r3 '"*r*q "ieue'i. Gr'eqre 62g a'r qrqhs Rrers s+{-1fl a,r.i Gzar
rrLq|i.ts ["]ras sa'rfl t i-1. r,t.ft eLse].

-6-



{s,tr ei.-" $*ul 6al.e.is:re teiis*_ e*r}{ uerer.ra erryq q{le'r tir' e-qLer
+rrr-le*tr[ a.grq€l. *+ri Ger..{rt:i -us{ 1,ti +Latrti, u{lar }<i *+r +r.]
ue'trt eq.r sl.s-idit, qf-+rcrfl.n,.{flar-tt t}ss ,iora, qq_r.r-fi +i,,.tr, s+ir,l
,-rL..tr-rf. qru q-1. .{d, eQ* ,f,qrtr -trrt +trel eur4e :!er r+.i agr, class level( uretre). d Gr-ar qtqti.s),+o"ii *rr+q.r-t[ r.e]. Gaa. *Lq[\g titaer-il
oi..r.tt .t{lar.ti +icif4ct Gtrq erLlqqr-ri e0e]"

t'd?td ?lrq-tr ?[%.ir{rq.:fl",.r gs"tdl u"i iqtr .iL{,

(

-ttt6t
- "rr.rR.u)

q(lrqftts tltasi)
Rtets. [Qo1oL

s qls:ur[A[a.zdR.z 
rc.zs 7 I 

(u{ ; lcf o

!^rcr[ds [iterer Rqt{sd se{1,
r,ctLs.'i.re zt sl.gl. r{.c{ q"t

cJ.et.ctitdldcta dt.go/v /\t j

csg_?rrt"t ?'ter aqq rc{ sr{fu

9

--.-.-dtetq Glaqt (iqtHs,

cJ. et.crit{l4rr?

'lLci,

- ug Gfiluc,t sReL.ie s{1,

q(stdirLt qtldst, ra].{e tqLe,aS]elL,gect,trt4otrL?,elt c{o.trt?,?tb,s_Ia,
- Rccri ldsiil r,i[Asr{l+{[, t orur{)
- iQccrL urs{Rs {iletqriesr{ta{i,

i?ccrL liletqr u{l[i., (.r.4r]"{)

- €rli{"u[il5t{lsft,

o-irr? i/retfds tglerer ?,eR, (crr{t{)

,\ii\'.































































a^+1 aaaa4LAA.l/.-a+a4a++?+

''gf,q,
'..._\.","

l*c<ttz"tcrr Glaqt +tR[i .st<ts"{l UaF

er6tt?,rfui clratdl, Rd, "it)U *,,,

[il.na"{i ut€{ltrs eu.6uut] *dl ] G$, urti

R"tll i..ig tt"?-t. ittt2{H4[ G.atil€ta{s

crttd tr.rt qtqa.

1%'?l.ct tt?51?

[ilaqt [daLtct

xls,r{iurr 6z r. t 1 I 710rta rft)a. / o / s

u[i c.rr ctar, c t[ t{l+c t r

ctl. ? C ,/OY,/ ? O t. I

ciutQ cftu1,-

(r) GIAgt [dott:La1 dt.?9,/ox,/?o1r"t] 11rr,{t lxisal. ott.t 5{is:{hrtL?6,itr.taz{lcta 16a./\
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