Online Job Application System (SEB )
ેટા કેન્દ્રો(ળાા/કોરેજ )ની માદી અને પાલેર કર બ્રોક અને કર ઉભેદલાય ની નલગત દળાજલત ત્રક
જાશેયાત નુંફય : SEB/201718/51 ----- Job Title:TET-I for પ્રાથનભક નળક્ષક (ધોયણ-૧ થી ૫) ગજયાતી ભાધ્મભ - 201718
District Name:VADODARA
ક્રભ

ેટા કેન્દ્ર (ળાા/કોરેજ નું

ેટાકેન્દ્ર નું વયનાભું

નાભ )

ઉમોગ ભાું

ઉમોગ ભાું

પાલેર ઉભેદલાયો ના

પાલેર

રેલાનાય રૂભ ભાું

રેલાનાય રૂભ

ફેઠક નુંફય

ઉભેદલાય ની

ઉભેદલાય ની

ની વુંખ્મા

ઇન્દ્ચાજજ વ્મક્તેનું નાભ અને પોન નુંફય

વુંખ્મા

વુંખ્મા
1

મનનલર્સવટી એક્વયીભેન્દ્ટર

વમાજીગુંજ લડોદયા

300

10

51066344-51066643

300

શ્રી એવ.ફી.યભાય

2

ફયોડા શાઈસ્કૂર જ-2

નતન બાયત વોવામટી અરકાયી

300

10

51066644-51066943

300

શ્રીભતી નસ્ભતાફેન ભરેક

લડોદયા
3

વત્મનાયામણ નલદ્યારમ

રક્ષ્ભીયા યોડ, ગોયલા લડોદયા

450

15

51066944-51067393

450

શ્રીભતી કવભફેન ચૌશાણ

4

ગામત્રી નલદ્યારમ

ગોત્રી લડોદયા

450

15

51067394-51067843

450

શ્રી બાસ્કયબાઈ ટેર

5

વી એચ નલદ્યારમ

ટી ફી શોસ્ીટર ાછ , ગોત્રી યોડ

300

10

51067844-51068143

300

શ્રી જીતેન્દ્્કભય એ ુંચોરી

6

નલદ્યા ભુંદદય નલદ્યારમ

ગોત્રી લડોદયા

300

10

51068144-51068443

300

પ્રદી ી જોળી

7

શ્રી યુંગ અલધૂત નલદ્યારમ

જરાયાભ ભુંદદય ાછ, ગામત્રી નાગય

300

10

51068444-51068743

300

શ્રી અળોકબાઇ ટેર

લડોદયા

યોડ ગોત્રી લડોદયા
8

નલદ્યા નલશાય શાઈસ્કૂર

વબાનયા લડોદયા

300

10

51068744-51069043

300

બરેળબાઈ એન વથાય

9

તેજવ નલદ્યારમ

ઇરોયાકજ વબાનયા લડોદયા

300

10

51069044-51069343

300

એનરઝાફેથ લગીવ

10

નલધ્મા નલકાવ નલદ્યારમ

વબાનયા લડોદયા

300

10

51069344-51069643

300

નસ્ભતાફેન જોળી

11

યાભેશ્લય નલદ્યારમ

કભજજ્મોત નલનાથ નાગય ાવે, ગોત્રી

450

15

51069644-51070093

450

શ્રીભતી બગલતીફેન એચ ટેર

યોડ લડોદયા
12

ઉત્કજ નલદ્યારમ

ગદાયા શયીનગય લડોદયા

300

10

51070094-51070393

300

જીગીળાફેન અભયેરીમા

13

ટી આય. ટેર નલદ્યારમ

વયદાય નગય છાણી યોડ લડોદયા

300

10

51070394-51070693

300

નલજમબાઈ ળાશ

14

જીલન ચેતના નલદ્યારમ

ન્દ્મ વભાયોડ લડોદયા

300

10

51070694-51070993

300

અતરબાઈ ચૌધયી

15

નલમગ ઇંનલરવ ભીદડમભ સ્કૂર

આનુંદલન વો. વભા યોડ લડોદયા

300

10

51070994-51071293

300

વુંધ્માફેન ી ટેર

16

વુંત કફીય સ્કૂર

લાવણા યોડ લડોદયા

300

10

51071294-51071593

300

સ્લાનતફેન ખોત

17

ળફયી નલદ્યારમ

લાવણા યોડ લડોદયા

300

10

51071594-51071893

300

શ્રીભતી બફદ. નલ્રાઈ
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18

કેલણી ટ્રસ્ટ નલદ્યારમ

ભનીા ચોકડી અકોટા લડોદયા

450

15

51071894-51072343

450

શ્રી વૈરેકભાય કે ટેર

19

એચ એવ.ટેર શાઈસ્કૂર

નલશ્લાનભત્રી યોડ લડોદયા

300

10

51072344-51072643

300

લવુંતબાઇ ટેર

20

નલદ્યાકુંજ શાઈસ્કૂર

નલશ્લાનભત્રી યોડ લડોદયા

330

11

51072644-51072973

330

ઘનશ્માભબાઈ વોરુંકી

21

ગજયાત નબ્રક સ્કૂર

કરારી ક્રોબવગ આટરાદયા લડોદયા

300

10

51072974-51073273

300

ફીના પ્રવાુંત

22

જમ અુંફે નલદ્યારમલડોદયા

અનભત નગય, કાયેરીફાગલડોદયા

300

10

51073274-51073573

300

યેળ ળાશ

23

ઉર્સભ શાઈસ્કૂર મનનટ 1

વભા-વાલરી યોડ લડોદયા

450

15

51073574-51074023

450

શ્રીભતી ગાગી દેવાઇ

24

વયદાય નલનમ ભુંદદય

કાયેરીફાગ લડોદયા

300

10

51074024-51074323

300

ડો કભર ળાશ

25

શ્રી ક્રૂષ્ણ નશન્દ્દી નલધ્મારમ

નશયાલુંતી ચેમ્ફય ાવે કાયેરીફાગ

450

15

51074324-51074773

450

માદલેળબવશ એન માદલ

લડોદયા
26

જરાયાભ નલદ્યારમ

કાયેરીફાગ લડોદયા

300

10

51074774-51075073

300

નનદકતા ઠાકય

27

બ્રાઈટ ઇંનલરળ ભીદડમભ

અુંફારાર બલન ચાયબજા કોમ્્રેક્વ

450

15

51075074-51075523

450

શ્રીભતી નીતા એભ વુંઘલી

300

10

51075524-51075823

300

નલનીતબાઈ દેળભખ

ાવે કાયેરીફાગ લડોદયા
28

જીલન બાયતી નલદ્યારમ

કાયેરીફાગ ભેન્દ્ટર શોનસ્ટર વાભે
લડોદયા

29

ળાયદા ભુંદદય નલદ્યારમ

વરાટલાડા લડોદયા

300

10

51075824-51076123

300

પ્રકાળચુંર ટેર

30

રાર ફશાદય ળાસ્ત્રી નલદ્યારમ

વુંગભ ચાય યસ્તા લડોદયા

450

15

51076124-51076573

450

શ્રી શયીળબાઈ

31

નેતાજી ભોડેર સ્કૂર

વુંગભ ચાય યસ્તા લડોદયા

300

10

51076574-51076873

300

જમેળબાઇ અનભન

32

યાભ વૈનનક નલદ્યારમ

વભા લડોદયા

300

10

51076874-51077173

300

શ્રી જવલીયબવગ જાદલન

33

ગુંગાફાઇ વાલજજનનક શાઈસ્કૂર

છાણી લડોદયા

450

15

51077174-51077623

450

અભૃતબાઇ ટેર

34

એરેનમ્ફક નલદ્યારમ

એરેનમ્ફક કોરોની, ગોયલા યોડ લડોદયા

450

15

51077624-51078073

450

શ્રી બાયતબાઈ ફી.યભાય

35

ગજ.દયપાઇનયી અુંગ્રેજી ભધ્મભ

ફાજલા લડોદયા

300

10

51078074-51078373

300

શ્રી યીટા ળભાજ

36

પૈઝ સ્કૂર

તાુંદજા લડોદયા

300

10

51078374-51078673

300

શ્રી ળૈમદ તયનમ્ભ

37

બ્રાઇટ ડે સ્કૂર

બાઈરી લડોદયા

300

10

51078674-51078973

300

શ્રીભતી ભનીાફેન ડાબી

38

આય.વી.ટેર નલમગ નલદ્યારમ

પતેગુંજ લડોદયા

300

10

51078974-51079273

300

શ્રી કે.ફી.અુંકોડીમા

39

ઝેનનથ વકર (ગ.ભા)

પ્રતાનગય, ડબોઇયોડ લડોદયા

450

15

51079274-51079723

450

શ્રી એન જે ચૌશાણ
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40

આય.એન્દ્ડ કે ુંડ્મા નલદ્યારમ

ચીતેખાન ગરી, ગેંડીગેટ યોડ લડોદયા

300

10

51079724-51080023

300

શ્રીભતી દડમ્રફેન ભોદી

41

સ્લાભી નલધ્માનુંદાજી નલધ્મારમ

ગીતાભુંદદય પ્રતાનગય યોડ લડોદયા

450

15

51080024-51080473

450

ડો આય કે ત્રીલેદી

42

એભ ઇ એવ ફોઈવ શાઈસ્કૂર

અજફડી ભીર ાવે માકૂતયા લડોદયા

300

10

51080474-51080773

300

ભરેક ભશુંભદશવેન નફીભીમા

43

નલનમ નલદ્યારમ

પતેયા ભેઇન યોડ લડોદયા

300

10

51080774-51081073

300

પ્રદી ળાશ

44

ગરૂકર નલદ્યારમ

શયણી લાયવીમ યીગયોડ લડોદયા

450

15

51081074-51081523

450

શ્રી દદનેળચુંર એન ુંડ્મા

45

શ્રી નાયામણ નલદ્યારમ

શયણી લાયવીમ યીગયોડ લડોદયા

300

10

51081524-51081823

300

ડી.એન.ટેર

46

નલજીલન શાઇસ્કર

ોરો ગ્રાઉન્દ્ડ વાભે ફાગીખાના લડોદયા

300

10

51081824-51082123

300

શ્રી ભશેન્દ્રબાઇ કે ટેર

47

શ્રેમવ નલદ્યારમ (અ.ભા)

ોરો ગ્રાઉન્દ્ડ વાભે ફાગીખાના લડોદયા

300

10

51082124-51082423

300

શ્રીભતી ભાધલી.એવ.બવગ

48

ફયોડા શાઈસ્કૂર ફગીખાના

ફાગીખાના લડોદયા

300

10

51082424-51082723

300

SMT એન.એવ.કાવીકય

49

વયદાય લલ્રબબાઈ નલદ્યારમ

નલજીલન ાવે આજલાયોડ લડોદયા

300

10

51082724-51083023

300

શ્રી વુંજમબાઇ ટેર

50

ન્દ્મ શેલન નલદ્યારમ

લૃદાલન ચાય યસ્તા, લાઘોડીમા યોડ

450

15

51083024-51083473

450

શ્રી બાલેળબાઈ આય બટ્ટ

51

શ્રી અફે નલદ્યારમ

300

10

51083474-51083773

300

શ્રી નલરબાઈ ભશેતા

450

15

51083774-51084223

450

શ્રીભતી રૂરફેન ફી બટ્ટ

300

10

51084224-51084523

300

શ્રી કભરકભાય ચીભનબાઈ ટેર

લડોદયા
ફોદ જકાત નાકા લાઘોડીમા યોડ
લડોદયા
52

યઘક નલદ્યારમ

ન્દ્મ લી.આઈ.ી.યીગયોડ, કાયેરીફાગ
લડોદયા

53

એવ ડી ટેર નલદ્યારમ

જમ મોગેશ્લય ટાઉનવી-1, આજલા
યોડ લડોદયા

54

યીલાય નલદ્યારમ (અું.ભા)

આજલા યોડ લડોદયા

300

10

51084524-51084823

300

શ્રી બાસ્કયબાઈ દેવાઈ

55

નળલભ નલદ્યારમ

આજલા યોડ લડોદયા

300

10

51084824-51085123

300

શ્રી નજલનેળ ગોસ્લાભી

56

ફયોડા શાઈસ્કૂર ઓએનજીવી

ઓએનજીવી કોરોની ભકયયા યોડ

300

10

51085124-51085423

300

દીકબાઈ યીખ

લડોદયા
57

ફયોડા શાઈસ્કૂર દુંતેશ્લય

દુંતેશ્લય લડોદયા

300

10

51085424-51085723

300

ળેરજા દેળાુંડે

58

ભશાત્ભાગાુંધી નલદ્યારમ

ભાુંજરય યોડ રારફાગ ાવે લડોદયા

300

10

51085724-51086023

300

શેતરબાઇ ટેર

59

શ્રેમવ નલદ્યારમ (અ.ભા)

ભાુંજરય, લડોદયા

450

15

51086024-51086473

450

શ્રીભતી નનતાફેન જાની

60

ન્દ્મઇયા શાઈસ્કૂર

ભકયયા યોડ લડોદયા

450

15

51086474-51086923

450

શ્રી ભશેન્દ્રબાઈ ઠાકય

61

ી એભ માદલ ભાદમનભક નલદ્યારમ

કલ્ના નગય ભકયયા યોડ લડોદયા

300

10

51086924-51087223

300

શ્રી નળલ્ા લામ માદલ

Courtesy :: National Informatics Centre, Gujarat
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62

ઉભા નલદ્યારમ

વોભનાથનગય ાવે તયવારી લડોદયા

450

15

51087224-51087673

450

શ્રી ધલર એભ બટ્ટ

63

ુંચવીર નલદ્યારમ

ભાુંજરય જી આઇ ડી વી યોડ લડોદયા

450

15

51087674-51088123

450

લવુંતબાઇ ટેર

64

સ્લાભી નલલેકાનુંદ શાઈસ્કૂર

જીઆઈડીવી કોરોની ભાુંજરય યોડ

300

10

51088124-51088423

300

શ્રીભતી દક્ષાફેન એભ દત્તા

લડોદયા
65

નળલભ નલદ્યારમ

જીઆઈડીવી યોડ ભકયયા લડોદયા

300

10

51088424-51088723

300

શ્રી ભકેળબાઇ ટેર

66

અુંફે સ્કૂર

લડવય યોડ ભાુંજરય લડોદયા

450

15

51088724-51089173

450

અલનીફેન યાણા

67

સ્ટેરા ભેદયવ સ્કૂર

ભાુંજરય લડોદયા

300

10

51089174-51089473

300

નલલેન ફાસ્મભ

68

ઓભ સ્કૂર

લડવય બ્રીજ ાવે નફલ્રફોંગ સ્કૂર

300

10

51089474-51089773

300

યજબાઈ ટેર

ાવે લડોદયા
69

વમાજી ફોઈઝ સ્કૂર

ઘડીમાી ો લડોદયા

450

15

51089774-51090223

450

નાથબાઈ ચૌધયી

70

એભ.ઇ.એવ ગલ્વજ શાઈસ્કૂર

ગેંડીગેટ લડોદયા

300

10

51090224-51090523

300

શેભાફેન દફે

71

એભ.ઇ.એવ શાઈસ્કૂર

નાગયલાડા લડોદયા

300

10

51090524-51090823

300

શ્રી ઠાણબાઈ

72

ભશાયાણી કન્દ્મા નલદ્યારમ

વયવાગય લડોદયા

300

10

51090824-51090952

129

તૃન્તફેન ળાશ

Sub Total

24780

826

Courtesy :: National Informatics Centre, Gujarat
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Online Job Application System (SEB )
પેટા કેન્દ્રો(ાલા/કોેજ )ની યાદી અને ફાલળે ક બ્ોક અને ક ઉમેદળાર ની વળગત દાજળત પત્રક
જાહેરાત નુંબર : SEB/201718/52 ----- Job Title:TET-I for Primary Teacher (STD 1 to 5 ) English Medium - 201718
District Name:VADODARA
ક્રમ

પેટા કેન્દ્ર (ાલા/કોેજ નું

પેટાકેન્દ્ર નું સરનામું

નામ )

ઉપયોગ માું

ઉપયોગ માું

ફાલળે ઉમેદળારો ના

ફાલળે

ઇન્દ્ચાજજ વ્યક્તેનું

ેળાનાર રૂમ માું

ેળાનાર રૂમ

બેઠક નુંબર

ઉમેદળાર ની

નામ અને ફોન નુંબર

ઉમેદળાર ની

ની સુંખ્યા

સુંખ્યા

સુંખ્યા
1

વળદ્યામુંદદર વળદ્યાય
Sub Total

દકનળાડી ળડોદરા

300

10
300

52000690-52000842
10

153

અકાબેન ાહ
153

Online Job Application System (SEB )
પેટા કેન્દ્રો(ાલા/કોેજ )ની યાદી અને ફાલળે ક બ્ોક અને ક ઉમેદળાર ની વળગત દાજળત પરક
જાહેરાત નુંબર : SEB/201718/53 ----- Job Title:TET-I for Primary Teacher (STD 1 to 5 ) हिंदी माध्यम - 201718
District Name:VADODARA
ક્રમ

પેટા કેન્દ્ર (ાલા/કોેજ નું

પેટાકેન્દ્ર નું સરનામું

નામ )

ઉપયોગ માું

ઉપયોગ માું

ફાલળે ઉમેદળારો ફાલળે

ઇન્દ્ચાજજ વ્યક્તેનું નામ

ેળાનાર રૂમ માું

ેળાનાર રૂમ

ના બેઠક નુંબર

અને ફોન નુંબર

ઉમેદળાર ની

ની સુંખ્યા

ઉમેદળાર ની
સુંખ્યા

સુંખ્યા
1

ા બહાદર ાસ્ત્રી વળદ્યાય

મકરપરા ગામ ળડોદરા

300

10

53000440-

મકરપરા
Sub Total

45

શ્રી પ્રકાભાઈ ચૌહાણ

53000484
300

10

45

