ુ રાત રા્ય, ગાંધીનગર
રા્ય રીષા ફોડડ ,ગજ
(Teacher Eligibility Test-II-2017) (TET-II-2017)
યા્મ યીષા ફો્ડ વાયા ઉ્ચ રાથમભક ળાા(ધોયણ ૬ થી ૮)ભાં રાથમભક મળષક/ મલયાસહામક
તયીકે મનભણકં ભેલલા ભાટેની મનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે તા:૨૦/૦૮/૨૦૧૭ (યમલલાય) ના
યોજ ફોયે ૩.૦૦ કરાક થી સાંે ૫.૦૦ કરાક દયમભમાન

યા્મના તભાભ જજ્રા ખાતે મળષક મો્મતા

કસોટી-II (TET-II)-૨૦૧૭ (Teacher Eligibility Test-II (TET-II)-2017)ન ં આમોજન કયલાભાં આલેર છે .
આ યીષાની હોરટીકીટ ્ાઉનરો્ કયલાની ળૂ થમા ફાદ કેટરાક ઉભેદલાયો વાયા ઓનરાઇન
હોરટીકીટ ન નીકલા ફાફતે યજઆત ભે ર હતી. આ ફાફતને ્માને રઇ ો્ટ ઑપીસ વાયા ઓજસની
લેફસાઇટ ય ે ઉભેદલાયોની પી અ્ેટ કયલાની ફાકી યહેર હતી તેની મલગતો ો્ટ ઑપીસભાંથી
ભેલલાભાં આલી છે . આ ઉયાંત ઓનરાઇન ગેટ લે થી પી બયનાય ઉભેદલાયો ૈકી ે ઉભેદલાયોના પી
રાજેકળન સ્સેસ થમા છે તેભ છતા ઓનરાઇન હોરટીકીટ નીકતી નથી તેલા ઉભેદાલયોની ણ મલગતો
ભેલલાભાં આલી છે .
આળા તમામ ઉમેદળારોની વળગતોને આધારે નળા ફેઠક નંફર પાલળી એડીન હોટીકીટ તૈયાર
ુ ફ છે . ઉમેદળારે નીચે આળામાં આળે હોટીકીટોમાંથી ોતાના ક્પમેન
કરળામાં આળી છે . ે નીચે મજ
નંફરથી સચડ કરી માર ોતાની હોટીકીટની વિ્ટ કાઢળાની રહેે તથા ાના નંફર:૨ ઉર આે
સ ૂચનાઓની વિ્ટ કાઢળાની રહેે. ઉમેદળાર આ હોટીકીટના આધારે રીષા કે્ર ખાતે ઉ્થથત રહી કે.


ઉમેદળારે હોટીકીટમાં ફંને જ્યાએ ોતાનો પોટો ગાળળાનો રહેે તથા રીષા કે્ર ખાતે આળા માટે
એક ળધારોનો પોટો ણ સાથે રાખળાનો રહેે.



રીષા સમયે અસ પોટો ઓલખકાડડ સાથે રાખળાન ંુ રહેે અને પોટો ઓલખકાડડ ની એક નક રીષા
કે્ર ખાતે જમા કરાળળાની રહેે.
નીચે આલાભાં આલેર એ્ીળનર હોરટીકીટો મસલામ ણ કોઇ પી બયે ર ઉભેદલાયને હોરટીકીટ

ભે ર ન હોમ તો તેઓએ પી બમાડના આધાયો તથા આલેદનરની મરજટ સાથે તા્કાલરક યા્મ યીષા ફો્ડ ,
ગાંધીનગય

ઇ-ભેરથી અથલા ૂફૂ સંકડ કયલાનો યહેળે.

આ ફાફતે કોઇણ મઝ
ં લણ જણામ તો યા્મ યીષા ફો્ડ , ગાંધીનગય અથલા સંફમં ધત જજ્રાની
જજ્રા મળષણામધકાયીરીની કચેયીનો સંકડ કયી ળકળો.

7/14/2017

Hall Ticket

ૂચનાj :-

- : cમેદવાર માટની

ૂચનાj અવ ય વાંચી અમલ lરવા cમેદવારોને sણાવવામાં આવે rે .) :-

( આ તમામ
1

આ પર

ુ ાતનામાના mરાપણાને આધીન રહ ને પર
પ lની િવnત અને તે હwળનાં l લ

ામાં આપે jનલાઇન ભરલ અર

ા આપવાની હોલ vl v આપવામાં આવે rે .

માં ભિવ યમાં

િત sણાયે બોડ ારા આપને lોઇપણ તબ ે nેરલાયl wરવવામાં આવશે.
2

gl lરતાં વ ુ અર

3

આ પર

4

પર

ની વેબસાઇv cપરથી ડાcનલોડ lરલ lોલલેvર અ lુ સાથે લાવવાનો રહશે. અ યથા પર

ા l /પર

િતબંિધત વ
5

lરલ હોય તો તે સંsોnોમાં gl lરતાં વ ુ lોલલેvર મ યા હોય તો lોઇ gl s બેwl cપર હાsર રહ પર

ા માv

ાmંડ lોઇપણ

lારનાં બનઅિધ ૃત

ધ/લmી ન શl તેવા દ યાંn cમેદવારોg
ી પાસેથી પર

ચેતવણી: બોડ ારા થઇ રહલી આ પર

7

િવશેષ

ભલામણ, લાnવn l દબાણ લાવવાનો
ુ ના: cમેદવારોને લાંચ
ચ

cમેદવારને પર
પર

ું સાધનો લાવી શlાશે નહ . sો પર

ા mંડમાં આ

તે l નાં s લા િશ ણાિધlાર

ીને લ હયા (

)ની મં ૂર મેળવવાની રહશે. આવા cમેદવાર અર

) માv પર

ાનાં બે દવસ પહલા લે mતમાં અર

સાથે િસિવલ સ ન ુ ં

માણપ ની

મા ણત tેરો

lર ને s લા િશ ણાિધlાર

ીની

નlલ અ lુ ર ુ lર ને s લા

ાની

યામાં આપ l આપના વતી અ ય

ા હત ય ત ારા બોડ cપર અથવા બોડના અિધlાર

ીj/lમચાર

ીj cપર lોઇપણ

તની

યાસ lરાશે તો તેવા cમેદવારને બોડ ારા nેરલાયl wરાવી િશ ા મl lાયવાહ lરાશે.

ત/ લાલચ l rે તરિપડ આચર તેવા અસામા sl ત વોથી ૂ ર રહવા સાવધાન lરવામાં આવે rે . આવી lોઇ અસામા sl

ૃિત/ rે તરિપડ આપના

ુરત s બોડને અથવા ન lના પો લસ vશનમા તે બાબતે મા હતી આપવા િવનંતી rે .

યાનમાં આવે તો

9

વા lોઇ પણ િવ

ા શ થતાં પહલા મં ૂર મેળવવાની રહશે.

6

8

ુ ેvર વnેર
લ

ુ સાથે લાવેલ હશો તો nેર રતીનો lસ nણવામાં આવશે.

ુ ાર લ હયા (
lચેર પાસેથી િનયમા સ
િશ ણાિધlાર

ુ તlો, lાnળ સા હ ય, પેsર,મોબાઇલ l l

ા આપવાની રહશે.

ામાં બેસવા દવામાં આવશે નહ .

ા સમય અnાc પર

ા l ના થળની

ુ ાlાત લેવા સલાહ આપવામાં આવે rે
લ

ા l ો શહરના અલn અલn િવ તારમાં આવેલા rે આથી cમેદવારોને િનધા રત સમયે પર

થી પર
ાl

ા સમયે પર

ાl

પર સમયસર પહ ચી શlાય.

પર પહ ચવા માv ાફ lની સમ યા યાને લઇ પોતાના િનવાસ થાનેથી

સમયસર નીlળવા સલાહ આપવામાં આવે rે .
10

cમેદવારને પોતાના પર

ા l ના નામ-સરનામા બાબતે lોઇપણ
ાl

ું વણ sણાય તો તેjg સંબિં ધત s લાની s લા િશ ણાિધlાર lચેર નો સંપl lરવાનો રહશે.
t

cપર પહ ચી પોતાની બેwlનંબર પર

-તે લોlમાં બેસ .ું

11

િનધા રત સમય lરતા ૩૦ િમિનv પહલા પર

12

પર

ા શ થયા પr થી

13

પર

ામાં હાsર આપતી વmતે jળm માv ઇલેlશન lાડ, લાયસ સ ,પાનlાડ વnેર ફોvાવા ં jળmપ

વેશ મળ શlશે નહ . આ હ ુલ ી પર

ા હોવાથી

પ

લmવાનો સમય

રુ ો ન થાય યાં

ુ ી પર
ધ

ાmંડ rોડ શlાશે નહ .

પૈl lોઇgl jળmlાડ સાથે રાmવા ુ ં રહશે. લોl

ુ રવાઇtર માંnે યાર
પ

બતાવવા ુ ં રહશે.
14

આ પર

ાના બે િવભાnનો સં ુ ત સમય સળંn બે lલાl રહશે.

15

આ પર

ાના

આપેલી

ુ નાj યાનથી વાંચી તેનો અમલ lરવાનો રહશે.
ચ

16
17
18

પ

ું

(j v lલ માl ર ડ n) પ િત ુ ં રહશે. cમેદવાર તેમાં બેwl માંl

બ િુ વl પવાળા
પેપરમાં lોઇપણ
આ પર

ામાં lોઇપણ

પ િતમાં બબલથી અને

નાં sવાબમાં lોઇ gl સાચો િવl પ પસંદ lર તેનો nોળ ુ ંડાળાને લેl અથવા

ના િવl પ સામે lોઇપણ

lારની િનશાની lરવી નહ . sો આ

lડામાં લmવાના રહશે.

ુ બોલ પોઇ v પેનથી

અને

પ

cપર

vુ ં ને oા ુ ં(•) lરવા ુ ં રહશે.

ુ પડશે તો તેને nેરર િતનો lસ nણવામાં આવશે.
lારની િનશાની મા મ

નો sવાબ mોvો પડ તો તેના માl lપાશે નહ (માઇનસ પ િત નથી)

https://ojas.gujarat.gov.in/SEB_CallLetter.aspx?Rpt=CallLetter&applid=afJoC6wVxof52lmiYlSkLA==&jsid=BawiY/eTJhQ=&adminflag=I6OZFVpjqMA=
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Confirmation Number
90645599

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Mr. NARAYAN BABUBHAI PRAJAPATI
M-36, SILVER POINT COMPLEX, OPP. VIDYA BHARATI SCHOOL, BHATAR ROAD, SURAT
SURAT

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135463

કેટેગરી:SEBC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

પ્રેતસર્ેન્સી સ્કુ લ

15 PM to

12

20/08/2017

17 PM

પ્રગતત સોસાયટી, સુદામા હોટે લની ગલીમાાં, ન્યુ
રાાંદેર રોર્, સુરત

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
90645599

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:50235
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135463

કે ટેગરી:SEBC

(૪) પુરુાં નામ:Mr. NARAYAN BABUBHAI PRAJAPATI
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:પ્રેતસર્ેન્સી સ્કુ લ
(૬) બ્લોક નાંબર:12
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
44328458

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Mrs. HETALBEN VASANTBHAI PATEL
B/61 MADHUVAN SOC. NARODA KATHWADA ROAD, NARODA, AHMEDABAD
AHMEDABAD

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135464

કેટેગરી:General

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

રાષ્ટ્રર્ભારતી હહન્દી હાઇ સ્કુ લ યુનીટ-૩

15 PM to

5

20/08/2017

17 PM

હાટકે શ્વર બસ ર્ેપો પાસે, સી.ટી.એમ. ચાર રસ્તા
રોર્, હાટકે શ્વર અમદાવાદ.

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
44328458

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:155493
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135464

કે ટેગરી:General

(૪) પુરુાં નામ:Mrs. HETALBEN VASANTBHAI PATEL
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:રાષ્ટ્રર્ભારતી હહન્દી હાઇ સ્કુ લ યુનીટ-૩
(૬) બ્લોક નાંબર:5
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
11926609

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Mrs. KAPILABEN RAMABHAI PATEL
AT RAKHAPUR PO NAVAGAM TA MEGHRAJ
Arvalli (Modasa)

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135465

કેટેગરી:SEBC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

ચાણક્ય તવશ્વ તવદ્યાલય મોર્ાસા

15 PM to

8

20/08/2017

17 PM

સાયરા રોર્, મુ. બાજકોટ, તા.મોર્ાસા, જી.
અરવલ્લી

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
11926609

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:166317
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135465

કે ટેગરી:SEBC

(૪) પુરુાં નામ:Mrs. KAPILABEN RAMABHAI PATEL
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:ચાણક્ય તવશ્વ તવદ્યાલય મોર્ાસા
(૬) બ્લોક નાંબર:8
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
64072013

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Mr. PARESHKUMAR KANUBHAI PATEL
AT RAKHAPUR PO NAVAGAM TA MEGHRAJ
Arvalli (Modasa)

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135466

કેટેગરી:SEBC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

ચાણક્ય તવશ્વ તવદ્યાલય મોર્ાસા

15 PM to

8

20/08/2017

17 PM

સાયરા રોર્, મુ. બાજકોટ, તા.મોર્ાસા, જી.
અરવલ્લી

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
64072013

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:166100
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135466

કે ટેગરી:SEBC

(૪) પુરુાં નામ:Mr. PARESHKUMAR KANUBHAI PATEL
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:ચાણક્ય તવશ્વ તવદ્યાલય મોર્ાસા
(૬) બ્લોક નાંબર:8
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
46136433

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Ms. HASUMATIBEN JAGANBHAI PATEL
AT POST MANEKPOR HANUMAN FALIYA TA CHIKHLI DIST NAVSARI
NAVSARI

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135467

કેટેગરી:ST

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

નગરપાચલકા હાઇસ્કુ લ,

15 PM to

5

20/08/2017

17 PM

મહારાણી િાાંતાદે વી રોર્, હકનારા એપા. પાછળ
નવસારી

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
46136433

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:39790
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135467

કે ટેગરી:ST

(૪) પુરુાં નામ:Ms. HASUMATIBEN JAGANBHAI PATEL
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:નગરપાચલકા હાઇસ્કુ લ,
(૬) બ્લોક નાંબર:5
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
85174950

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Ms. JAGRUTI NARESHBHAI PRAJAPATI
NEAR VRAJPARK SOCIETY, LALBAUG KUMBHARWADA,
VADODARA

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135468

કેટેગરી:General

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

સરદાર તવનય માંહદર

15 PM to

11

20/08/2017

17 PM

કારે લીબાગ,વર્ોદરા

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
85174950

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:130135
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135468

કે ટેગરી:General

(૪) પુરુાં નામ:Ms. JAGRUTI NARESHBHAI PRAJAPATI
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:સરદાર તવનય માંહદર
(૬) બ્લોક નાંબર:11
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
95957020

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Mr. DEVENDRAKUMAR SOMABHAI PANCHAL
AT RAKHAPUR PO NAVAGAM TA MEGHRAJ
Arvalli (Modasa)

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:41068721

કેટેગરી:SEBC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/41 TET-II for સામાજીક તવજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Social Science ગુજરાતી
માધ્યમ -201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

ગવનડમન્ે ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ મોર્ાસા યુનીટ-

15 PM to

10

20/08/2017

17 PM

૩
િામળાજી રોર્, મુ.તા.મોર્ાસા, જી. અરવલ્લી

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
95957020

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

ઉમેદવારનો

સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

તાજેતરનો પાસપોટડ

TET-II for સામાજીક વિજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Social Science ગજરાતી માધ્યમ -201718

સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:86310
(૨) તવષય:TET-II for સામાજીક તવજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Social Science ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:41068721

કે ટેગરી:SEBC

(૪) પુરુાં નામ:Mr. DEVENDRAKUMAR SOMABHAI PANCHAL
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:ગવનડમેન્ટ એન્જીનીયરીંગ કોલેજ મોર્ાસા યુનીટ-૩
(૬) બ્લોક નાંબર:10
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
93989046

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Ms. BHARTI NARANBHAI SHAMLIYA
302 HARIRATNA APPARTMENT NEAR ACORD HOSPITAL BHANUSHALINAGAR BHUJ
KACHCHH (Bhuj)

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:41068722

કેટેગરી:SC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/41 TET-II for સામાજીક તવજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Social Science ગુજરાતી
માધ્યમ -201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

મુસ્લીમ એજ્યુકેિન હાઈસ્કૂલ

15 PM to

16

20/08/2017

17 PM

એરપોટડ રોર્ ભુજ ક્ચ્છ

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
93989046

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ

ઉમેદવારનો

સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

તાજેતરનો પાસપોટડ

TET-II for સામાજીક વિજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Social Science ગજરાતી માધ્યમ -201718

સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:12956
(૨) તવષય:TET-II for સામાજીક તવજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Social Science ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:41068722

કે ટેગરી:SC

(૪) પુરુાં નામ:Ms. BHARTI NARANBHAI SHAMLIYA
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:મુસ્લીમ એજ્યુકેિન હાઈસ્કૂલ
(૬) બ્લોક નાંબર:16
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

Confirmation Number
27558592

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સરકારી પુસ્તકાલય પાસે
સેકટર-૨૧ , ગાાંધીનગર
તા. 04/08/2017

પ્રતત,
ઉમેદવારનો

Ms. SHILPABEN MAGANBHAI BHAMBHI
AT POST CHHAPI TA IDAR
SK (Himmatnagar)

તાજેતરનો
પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો
અહીં લગાર્વો

બેઠક ક્રમાાંક:31135471

કેટેગરી:SC

ઉમેદવારે સહહ કરવી

જાહેરાતનો કોર્ અને નામ: SEB/201718/31 TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ
-201718
વિષય: રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા યોજિામાાં આિનાર વિક્ષક યોગ્યતા કસોટી બાબત
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાાંધીનગર દ્વારા તિક્ષક યોગ્યતા કસોટી સાંદર્ભે આપને આ પરીક્ષા સ્થળે ઉપસ્સ્થત રહેવા
નીચેની િરતો અને માપદાં ર્ને આતધન રહીને પ્રવેિ આપવામાાં આવે છે .પરીક્ષાની તારીખ, પરીક્ષાનુ ાં સ્થળ, બ્લોક નાંબર
અને પરીક્ષાનો સમય આ પ્રમાણે છે .
પરીક્ષા કે ન્દ્રન ાં નામ અને સરનામ ાં

બ્લોક

પરીક્ષાનો

પરીક્ષાની

/રૂમ નાં

સમય

તારીખ

Question
Paper
No

OMR
Sheet
No

ઉમેદિાર
ની સહી

બ્લોક
સપરિાઈઝર
ની સહી

ઇલ્વદુ ગડ તવદ્યાલય

15 PM to

9

20/08/2017

17 PM

સુરપુર ઇર્ર

૧.આ પરીક્ષામાાં આવેલ સુચનાઓ ધ્યાનપ ૂવડક વાાંચી તેનો ચુસ્તપણે અમલ કરવાનો રહેિે.
૨.નીચેની હાજરીપત્રકમાાં તવગતો ર્ભરી આપનો ફોટો ચોંટાર્ી તેની નીચે આપેલા બોક્સમાાં સહી કરી પરીક્ષાખાંર્માાં બ્લોક સુપરવાઈઝરને ચકાસણી માટે રજુ
કરવો.જો આપ હાજરીપત્રક બ્લોક સુપરવાઈઝરને ર્ભરીને પરત નહીં આપો તો તમે કસોટી માટે ગેરલાયક ઠરવાપાત્ર બનિો.

સચચવ
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
........................................................................................અહીંથી કાપો......................................................................................

SEB COPY
27558592

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
સેકટર-૨૧, સરકારી પુસ્તકાલય પાસે,ગાાંધીનગર

TET-II for ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથવમક વિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગજરાતી માધ્યમ -201718

ઉમેદવારનો
તાજેતરનો પાસપોટડ
સાઈઝનો ફોટો અહીં
લગાર્વો

(૧) અરજી નાંબર:68591
(૨) તવષય:TET-II for ર્ભાષા ઉચ્ચ પ્રાથતમક તિક્ષક Eng. Hin. Guj. Sanskrit ગુજરાતી માધ્યમ -201718
(૩) બેઠક ક્રમાાંક:31135471

કે ટેગરી:SC

(૪) પુરુાં નામ:Ms. SHILPABEN MAGANBHAI BHAMBHI
(૫) પરીક્ષા સ્થળનુાં નામ:ઇલ્વદુ ગડ તવદ્યાલય
(૬) બ્લોક નાંબર:9
નીચેની તવગતો ઉમેદવારે પરીક્ષા ખાંર્માાં ર્ભરવી
તારીખ અને સમય

Question Paper No.

OMR sheet No.

ઉમેદવારની સહી

20/08/2017
15 PM to 17 PM
નોંધ:-Hall Ticket ની સાથે ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ અવશ્ય ર્ાઉનલોર્ કરવી.

બ્લોક સુપરવાઈઝરની સહી

