રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ ,ગુજરાત રાજ્ય, સેક્ટર-૨૧,ગાાંધીનગર
“શિક્ષક અભિરૂભિ કસોટી (માધ્યશમક)-૨૦૧૭ સુધારે લ જાહેરનામુ”ું
“Teacher Aptitude Test (Secondary)-TAT (S)-2017 Amendment Notification”
જાહેરનામાું ક્રમાુંક:રાપબો/TAT (S) /૨૦૧૭/૮૩૫૯-૮૪૦૪

તા:૦૩/૧૧/૨૦૧૭

 િૈક્ષભિક લાયકાતની શિગતો:
1.

જાહેરાત ક્રમાાંક: SEB/201718/101 (TAT (Secondary) for વિજ્ઞાન & ટે કનોલોજી/ગણિત વિષય - ગુજરાતી
માધ્યમ - 201718), જાહેરાત ક્રમાાંક: SEB/201718/201 (TAT(Secondary) for વિજ્ઞાન & ટે કનોલોજી/ગણિત
વિષય-English

Medium

–

201718)

અને

SEB/201718/301

(TAT(Secondary)

for

વિજ્ઞાન

&

ટે કનોલોજી/ગણિત વિષય-ह द
िं ी माध्यम - 201718) માાં પરીવિષ્ટ-૧ માાં B.Sc. In Biotechnology ઉમેરિામાાં
આિે છે .
ઉક્ત ક્રમ-૧ નો સુધારો અને આ સુધારા અન્િયે પરીક્ષાનુાં આિેદનપત્ર ભરતા ઉમેદિારોની ઉમેદિારી અને



પરીિામ નામ. હાઇકોટડ માાં દાખલ
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આખરી ચુકાદાને આવધન રહેિે.
2.

જાહેરાત ક્રમાાંક: SEB/201718/118 (TAT (Secondary) for યોગ સ્િાસ્થ અને િારરરીક વિક્ષિ વિષય ગુજરાતી માધ્યમ – 201718), જાહેરાત ક્રમાાંક: SEB/201718/218 (TAT(Secondary) for યોગ સ્િાસ્થ અને
િારરરીક વિક્ષિ વિષય-English Medium – 20171) અને જાહેરાત ક્રમાાંક: SEB/201718/318 (TAT(Secondary)
for યોગ સ્િાસ્થ અને િારરરીક વિક્ષિ વિષય-ह द
िं ी माध्यम - 201718) માાં પરીવિષ્ટ-૧ માાં B.Ed ની જ્ગ્યાએ
B.P.ED કરિામાાં આિે છે .



આ િૈક્ષણિક લાયકાતની ચકાસિી ભરતી પસાંદગી સવમવત દ્વારા કરિામાાં આિિે અને આ અંગે ભરતી
પસાંદગી સવમવતનો વનિડય જ અંવતમ રહેિે.



તા:૧૨/૧૦/૨૦૧૭ના

જાહેરનામાાં

ક્રમાાંક:રાપબો/TAT(S)/૨૦૧૭/૬૮૭૩-૬૯૧૭

ની

અન્ય

યથાિત રહેિે.

સ્થળ::ગાાંધીનગર
તારીખ:૦૩/૧૧/૨૦૧૭
(પી એ. જલુ)
અઘ્યક્ષ
રાજય પરીક્ષા બોર્ડ
ગાાંધીનગર

 નકલ સશિનય જાિ તથા અમલ સારૂૂઃ


જજલ્લા વિક્ષિાવધકારીરી,તમામ.



એસ.આઈ.ઓ.રી, એન.આઈ.સી., ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.
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બાબતો

 નકલ સશિનય રિાના જાિ સારૂ :


માન. વિક્ષિમાંત્રીરીના અંગત સણચિરી - વિક્ષિમાંત્રીરીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન. રાજય કક્ષાના વિક્ષિમાંત્રીરીના અંગત સણચિરી - વિક્ષિમાંત્રીરીનુ ાં કાયાડલય, ગાાંધીનગર.



માન. અગ્રસણચિરી, વિક્ષિ વિભાગ,નિા સણચિાલય,ગાાંધીનગર.



સાંયક્ુ ત સણચિરી(માધ્યવમક),વિક્ષિ વિભાગ, નિા સણચિાલય, ગાાંધીનગર.



વનયામકરી, િાળ:ાઓની કચેરી,બ્લોક નાં:૯/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહેતા ભિન, ગાાંધીનગર.



વનયામકરી, પ્રાથવમક વિક્ષિ, બ્લોક નાં:૧૨/૧, ર્ૉ.જીિરાજ મહેતા ભિન, ગાાંધીનગર.



વનયામકરી,ગુજરાત િૈક્ષણિક સાંિોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગુજરાત રાજય, ગાાંધીનગર.



સણચિરી, માધ્યવમક અને ઉ.મા. વિક્ષિ બોર્ડ , ગાાંધીનગર



નાયબ વનયામકરી,આર.એમ.એસ.એ.,ગાાંધીનગર
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