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યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ,ગજુયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય 
 

“શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી-II (TET-II)-૨૦૧૭ સધુારે જાહરેનામુું” 
“Teacher Eligibility Test-II (TET-II)-2017 Amendment Notification” 

 
ક્રમાુંક:રાબો /TET-II /૨૦૧૭/૨૮૪૦–૨૯૫૩                               તા:૧૩/૦૬/૨૦૧૭ 
               
          યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ દ્વાયા ઉચ્ચ પ્રાથમભક ળાા (ધોયણ ૬ થી ૮)ભાાં પ્રાથમભક મળક્ષક/મલદ્યાવશામક તયીકે મનભણ ૂાંક 
ભેલલા ભાટેની મનમત રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે તા:૦૬/૦૬/૨૦૧૭ના જાશયેનાભાાં ક્રભાાંક:યાફો/TET-
II/૨૦૧૭/૨૬૭૩-૨૭૯૫ થી “મળક્ષક મોગ્મતા કવોટી-II (TET-II)-૨૦૧૭” નુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. 
           ભાન. કોટડના ચકુાદા મજુફ ઉક્ત જાશયેનાભાભાાં ળૈક્ષણણક રામકાતભાાં નીચે મજુફનો સધુાયો ફશાય ાર્લાભાાં 
આલે છે. 
 

 િૈક્ષણિક ાયકાતની શિગતો:  

 જાશયેાત ક્રભાાંક: SEB/201718/21 (TET-II for મલજ્ઞાન / ગણણત ઉચ્ચ પ્રાથમભક મળક્ષક Science/Maths 

Upper Primary Teacher ગજુયાતી ભાધ્મભ – 201718), SEB/201718/22(TET-II for Science/Maths  
Upper Primary Teacher English Medium – 201718) અને SEB/201718/23 (TET-II for 

Science/Maths Upper Primary Teacher ह िंदी माध्यम – 201718) ભાાં B.Sc. ઉભેયલાભાાં આલે છે.  

 જાશયેાત ક્રભાાંક: SEB/201718/41 (TET-II for વાભાજીક મલજ્ઞાન ઉચ્ચ પ્રાથમભક મળક્ષક Social 

Science ગજુયાતી ભાધ્મભ – 201718) , SEB/201718/42 (TET-II for Social Science Upper Primary 

Teacher English Medium - 201718 ) SEB/201718/43 (TET-II for Social Science Upper 

Primary Teacher ह िंदी माध्यम – 201718) ભાાં B.Com  અને B.A. ઉભેયલાભાાં આલે છે.  
 

 આ સધુાયો અને આ સધુાયા અન્લમે યીક્ષાનુાં આલેદનત્ર બયતા ઉભેદલાયોની ઉભેદલાયી અને યીણાભ 
નાભ. સમુપ્રભ કોટડભાાં દાખર  થમેર SLP (CIVIL) Nos:9950 – 10021/2012 ના આખયી ચકુાદાને આમધન 
યશળેે. 

 આ ળૈક્ષણણક રામકાતની ચકાવણી બયતી વાંદગી વમભમત દ્વાયા કયલાભાાં આલળે અને આ અંગે બયતી 
વાંદગી વમભમતનો મનણડમ જ અંમતભ યશળેે.  

 તા:૦૬/૦૬/૨૦૧૭ના જાશયેનાભાાં ક્રભાાંક:યાફો/TET-II/૨૦૧૭/૨૬૭૩-૨૭૯૫ની અન્મ ફાફતો મથાલત 
યશળેે.  

 

સ્ થ:ગાાંધીનગય       
તાયીખ:૧૩/૦૬/૨૦૧૭     

              
  (ી એ. જલ)ુ 

    અઘ્ મક્ષ 
                                                                                             યાજમ યીક્ષા ફોર્ડ 

              ગાાંધીનગય 
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   નક સશિનય જાિ તથા અમ સારૂઃ 
 જજલ્ રા મળક્ષણામધકાયીરી,તભાભ.  
 એવ.આઈ.ઓ.રી, એન.આઈ.વી., ગજુયાત યાજમ, ગાાંધીનગય.  
 ચીપ ોસ્ ટ ભાસ્ ટય જનયર, ગજુયાત યાજમ, અભદાલાદ.  
 ભેનેજયરી,ફીરરે્સ્ક,અભદાલાદ 

 
   નક સશિનય રિાના જાિ સાર : 
 ભાન. મળક્ષણભાંત્રીરીના અંગત વણચલરી - મળક્ષણભાંત્રીરીનુાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય. 
 ભાન. યાજમ કક્ષાના મળક્ષણભાંત્રીરીના અંગત વણચલરી - મળક્ષણભાંત્રીરીનુાં કામાડરમ, ગાાંધીનગય. 
 ભાન. અગ્રવણચલરી, મળક્ષણ મલબાગ,નલા વણચલારમ,ગાાંધીનગય. 
 નામફ વણચલરી, પ્રાથમભક મળક્ષણ, નલા વણચલારમ, ગાાંધીનગય.  
 મનમાભકરી, પ્રાથમભક મળક્ષણ, ગજુયાત યાજમ, ગાાંધીનગય. 
 મનમાભકરી,ગજુયાત ળૈક્ષણણક વાંળોધન અને તારીભ રયદ, ગજુયાત યાજમ, ગાાંધીનગય. 
 વણચલરી, વલડ મળક્ષા અણબમાનની કચેયી, ગાાંધીનગય.  
 પ્રાચામડરી, જજલ્ રા મળક્ષણ અને તારીભ બલન,તભાભ.  
 જજલ્ રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયીરી,તભાભ. 
 ળાવનામધકાયીરી, તભાભ.   

 
 
 
 
 
 


