
કર્મચારીની વ્યક્તિગિ પ્રોફાઇલ 

 
૧. શિક્ષકન ું નાર્: બચ જી સોવનજી ઠાકોર                                     
૨. િાળાન ું નાર્: લોકશનકેિન શવનય ર્ુંદિર, ઢ વા 
૩. િાળાન ું સરનામ ું: મ .પો. ઢ વા, િા.ડીસા, જિ.બનાસકાુંઠા, ગ િરાિ. 
૪. િન્ર્ િારીખ: ૦૧-૦૬-૧૯૭૫    િબ્િોર્ાું: પહલેી જ ન ઓગણીસો પુંચોિેર 

૫. િન્ર્ સ્થળ: ખરડોસણ, િા.ડીસા, જિ.બનાસકાુંઠા. 
૬. ખાિાર્ાું િાખલ િારીખ: ૧૩/૦૬/૨૦૦૫ 
૭. આ િાળાર્ાું િાખલ િારીખ: ૧૩/૦૬/૨૦૦૫  
૮. જાશિ: દહન્દ     પેટા જાશિ: ઠાકોર  
૯. બ્લડ ગ્ર પ: NIL 
૧૦. િરીર પર ઓળખ ચચહ્ન: ડાબા પગે વાગેલાન ું શનિાન 
૧૧. વિન: NIL   ઉંચાઇ: NIL    િારીખ: NIL 
૧૨. ર્ોબાઇલ નુંબર: 7567363313  વોટ્સએપ નુંબર: 7567363313 
૧૩. ઇ-રે્ઈલ આઇ ડી: bachujisthakor01@gmail.com 
૧૪. હાલન ું રહઠેાણ: િાળા કેમ્પસર્ાું - મ .પો. ઢ વા, િા.ડીસા, જિ.બનાસકાુંઠા, ગ િરાિ.   
૧૫. વિનન ું સરનામ ું: ખરડોસણ, િા.ડીસા, જિ.બનાસકાુંઠા. 
૧૬. શિક્ષક ય શનક આઇ ડી નુંબર: NIL  
૧૭. પગાર ધોરણ: 9300-34800 ગે્રડ પે-૪૨૦૦ 
૧૮. િાળાર્ાું શિખવિા હોય િેવા શવષયો:  
     ધો-૯-અ: ગ િરાિી-સુંસ્કૃિ      ધો-૯-બ: ગ િરાિી-સુંસ્કૃિ 
     ધો-૧૦-અ: ગ િરાિી-સુંસ્કૃિ     ધો-૧૦-બ ગ િરાિી-સુંસ્કૃિ  
૧૯. શનવશૃિ વષમ: ૨૦૩૩  
 
૨૦. િૈક્ષચણક લાયકાિ:  
ક્રર્ પરીક્ષા િાળા/કોલેિ બોડમ/ય શન. બેઠક નુંબર વષમ ટકાવારી 



૧ SSC ડી.જે.એન ર્હિેા 
હાઇ.જ નાડીસા GSEB D ૦૬૭૬૨ ૧૯૯૧ ૬૮.૫૭ 

૨ HSC ડી.જે.એન ર્હિેા 
હાઇ.જ નાડીસા GSEB G ૦૮૯૮૯૭ ૧૯૯૩ ૬૬.૩૩ 

૩ BA ડી.એન.પી આર્ટમસ કોર્સમ 
કોલેિ, ડીસા HNGU ૨૮૪ ૧૯૯૬ ૫૭.૬૬ 

૪ MA ડી.એન.પી આર્ટમસ કોર્સમ 
કોલેિ, ડીસા HNGU ૯૧૨ ૧૯૯૮  

૫ B.ed ડી.ડી.ચોતસી કોલેિ 
પાલનપ ર HNGU ૨૮૬ ૨૦૦૦ ૪૯.૮૭ 

 
૨૧. શવિેષ લાયકાિ: 
ક્રર્ પરીક્ષા બોડમ/ય શન બેઠક નુંબર વષમ ટકાવારી 
૧ CCC પોલીટેક્તનક પાલનપ ર ૧૧૬૧૬૦૮૪૫૮૭ ૨૦૧૩ ૫૩ 
૨ TAT ર્ા. રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ ૧૫૧૦૧૫૬૭૯ ૨૦૧૪ ૬૩ 
૩ TAT ઉ.ર્ા. રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ ૧૧૫૦૨૨૩૭૧ ૨૦૧૪ ૬૦.૮ 
૪ HTAT રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ ૧૧૧૦૦૯૧૦૫ ૨૦૧૪ ૫૮.૪ 
૫ TET 2 રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ ૩૧૦૨૪૮૭૬ ૨૦૧૫ ૫૮ 
૬ TAT ર્ા. રાજ્ય પરીક્ષા બોડમ ૧૦૩૦૦૪૦૯૬ ૨૦૧૯ ૬૭.૫ 

 
૨૨. અન ભવ:  

િાળાન ું નાર્ અને 
સરનામ ું 

અન ભવની મ િિ ક લ અન ભવ 

ક્યારથી ક્યા સ ધી વષમ ર્ાસ દિવસ 

શ્રી સવોિય 
શવશવધલક્ષી શવધાલય 

ડીસા. 
૨૦૦૨ ૨૦૦૫ ૩ - - 

લોકશનકેિન શવનય 
ર્ુંદિર, ઢ વા ૨૦૦૫ આિ િીન સ ધી ૧૪ - - 

 
 
૨૩. િાળા દ્વારા સોપવાર્ાું આવેલ સહઅભ્યાશસક પ્રવશૃિઓ: 
    ૧. પ સ્િકાલય 



    ૨. અહવેાલ લેખન કાયમ 
    ૩. સ્ટેિ સુંચાલન  વગેરે. 

****** 


