
 

 

રા�ય પર��ા બોડ� , �જુરાત રા�ય, સે�ટર-૨૧, ગાધંીનગર 

િશ�ક યો!યતા કસોટ�-ll (TET-lI) -૨૦૨૨ 

રા�ય પર��ા બોડ� ારા િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૨ના !હ�રનામા ં

$માકં:રાપબો/TET-ll/૨૦૨૨/૯૬૨૩-૯૭૦૯ થી “િશ�ક યો0યતા કસોટ�-ll (TET-ll)-૨૦૨૨” 4ુ ંઆયોજન કરવા માટ�4ુ ં

!હ�રના8 ુબહાર પાડવામા ંઆવેલ છે. 

િશ�ણ િવભાગના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૩ના ઠરાવ $માકં:પીઆરઇ/૧૧૧૦-૨૨૩-ક થી ધો. ૬ થી ૮ ઉ@ચBર 

Cાથિમક શાળા માટ� િવEાસહાયકની ભરતી અને ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� શૈ�Hણક અને તાલીમી લાયકાત િનયત 

કરવામા ંઆવેલ Iમા ક�ટલીક નવી લાયકાતો ઉમેરવામા ંઆવી છે. 

Iથી િશ�ણ િવભાગના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૩ ના ઠરાવ થી િનયત કરવામા ંઆવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 

નીચેની િવગતે http://ojas.gujarat.gov.in  પર ઓનલાઈન રLMN�શન ફોમ� અને નેટ બPકQગ મારફત ફ� ભર� શકશે. 

Iની તમામ સબંિંધતોએ નSધ લેવા િવનતંી છે. 

)મ િવગત તાર�ખ/સમયગાળો 

૧ ઉમેદવારો માટ1 ર2341શન ફોમ� ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો ૨૦/૦૩/૨૦૨૩ થી ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ 

૨ નેટ બ=ક>ગ મારફત ફ� 3વીકારવાનો સમયગાળો ૨૦/૦૩/૨૦૨૩ થી ૨૯/૦૩/૨૦૨૩ 

૩ પર��ાની તાર�ખ ૨૩/૦૪/૨૦૨૩ 

TET-II ની પર��ા આપવા અUેની કચેર�ના તા.૧૭-૧૦-૨૦૨૨ના ં!હ�રનામાના અ4સુધંાને I ઉમેદવારોએ 

ફોમ� ભર�લ હતા તે ઉમેદવારો તેમજ આ Vધુાર�લા !હ�રનામા અને િશ�ણ િવભાગના ં ઠરાવ તા.૧૭-૦૩-૨૦૨૩ના ં

ઠરાવથી િનયત કર�લ શૈ�Hણક લાયકાતો ધરાવતા તા.૨૯-૦૩-૨૦૨૩ Vધુી ઓનલાઇન આવેદનપUો ભરનાર તમામ 

ઉમેદવારોની કસોટ� તા.૨૩-૦૪-૨૦૨૩ના ંરોજ યો!શે. 

શૈ�Hણક લાયકાત તેમજ વયમયા�દાની િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસદંગી સિમિત ારા કરવામા ંઆવશે અને 

આ Xગે ભરતી પસદંગી સિમિતનો િનણ�ય જ Xિતમ રહ�શે. 

પર��ા સબંધંી િવગતોથી સતત માYહતગાર થવા માટ� http://www.sebexam.org વેબસાઈટ જોતા રહ�વા4ુ ં

રહશે.                                                                   

તાર�ખ:૧૮/૦૩/૨૦૨૩                                        સBચવ, રા�ય પર��ા બોડ� , ગાધંીનગર 

રા�ય પર��ા બોડ� , �જુરાત રા�ય, સે�ટર-૨૧, ગાધંીનગર 

િશ�ક યો!યતા કસોટ�-l (TET-l) -૨૦૨૨ પર��ા લેવા બાબત 

રા�ય પર��ા બોડ� ારા િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� તા.૧૭/૧૦/૨૦૨૨ના !હ�રનામા ં

$માકં:રાપબો/TET-l/૨૦૨૨/૯૫૩૭-૯૬૨૨ થી “િશ�ક યો0યતા કસોટ�-l (TET-l)-૨૦૨૨” 4ુ ંઆયોજન કરવા માટ�4ુ ં

!હ�રના8 ુબહાર પાડવામા ંઆવેલ છે. આ !હ�રનામા ંઅ[વયે I ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન આવેદનપUો તેમજ ફ� 

ભર�લ હતી તેમની પર��ા તા.૧૬/૦૪/૨૦૨૩ના રોજ લેવામા ંઆવશે. 

)મ િવગત પર��ાની તાર�ખ 

૧ ટ1ટ-૧ પર��ા ૧૬/૦૪/૨૦૨૩ 

શૈ�Hણક લાયકાત તેમજ વયમયા�દાની િવગતોની ચકાસણી ભરતી પસદંગી સિમિત ારા કરવામા ંઆવશે અને 

આ Xગે ભરતી પસદંગી સિમિતનો િનણ�ય જ Xિતમ રહ�શે. 

પર��ા સબંધંી િવગતોથી સતત માYહતગાર થવા માટ� http://www.sebexam.org વેબસાઈટ જોતા રહ�વા4ુ ં

રહશે.                                                                   

તાર�ખ:૧૮/૦૩/૨૦૨૩                                        સBચવ, રા�ય પર��ા બોડ� , ગાધંીનગર 


