
શિક્ષકની માહીતી – તમામ શિગતો અંગે્રજી કેપીટલમાાંજ ભરિી 

 
1. શિક્ષકન ું નામ  (અંગ્રેજી)     

અટક નામ શિતાન ું નામ 

2. શિક્ષકન ું નામ(ગ જરાતી)    

3. શિક્ષકનો હોદ્દો  (મ .શિ./ઉ.શિ. /HTAT   જે લાગ  િડત ું હોય તે લખો.) 

4. શિક્ષકની જ્ઞાશત SC ST OBC OPEN EWS (EWS હાલ કોઈએ ભરવાન ું નથી) 
5. શિક્ષકનો મોબાઈલ નુંબર  પતિ પત્ની સાથે નોકરી કરિા હોય િો પણ મોબાઇલ નંબર અલગ આપવો  

મોબાઈલ નુંબર બદલી િકાિ ેનહી માટે રેગય લર નુંબર આિવો 
6. જાશત પ ર ષ સ્ત્રી 
7.  જન્મ તારીખ  (DD-MM-YYYY ફોમેટમાું લખો.) 
8.  શનવશૃતતારીખ  (DD-MM-YYYY ફોમેટમાું લખો.) 
9.  ખાતામાું દાખલ તારીખ  (DD-MM-YYYY ફોમેટમાું લખો.) 

10. જજલ્લા ફેરબદલ કરીને આવ્યા તારીખ   (જો લાગ  િડત ું હોયતો લખો) 
11. આ િાળામાું દાખલ તારીખ   (હાલની િાળાની દાખલ તારીખ લખો) 
12. પરૂા િગારમાું સમાવ્યા તારીખ   (જો લાગ  િડત ું હોયતો લખો) 

13. શિક્ષકની શનમણ કનો શવભાગ પ્રાથશમક (૧ થી ૫) ઉચ્ચ પ્રાથશમક (૬ થી ૮) 

14. ઉચ્ચ પ્રાથશમક તો  ભાષા ગણિત સા.શવ.  
15 ભાષા તો ગ જરાતી/હહન્દી/અંગે્રજી સુંસ્કૃત  

16.ગણિત તો ગણિત/રસાયિ શવજ્ઞાન/ 
ભૌશતક શવજ્ઞાન/જીવશવજ્ઞાન 

 

17. શવકલ્િ થી કે સીધી ભરતી સીધી ભરતી બઢતી શવકલ્િ 
17a. શવકલ્િ લીધો હોયતો તારીખ           -        - 

18.               જી. િી. એફ         સી.િી.એફ અન્ય 
(ફૂલ પગાર થયો હોય  અને સી.પી.એફ નાંબર ના હોય તો 
સી.િી.એફ િસુંદ કરી   નુંબરમા 0 લખો) 

 19.  જી.િી.એફ/સી.િી.એફ નુંબર 

20.                પ્રથમ ઉચ્ચતર િગાર ધોરિ મળ્યા તારીખ  
હિતીય ઉચ્ચતર િગાર ધોરિ મળ્યા તારીખ  

તતૃીય ઉચ્ચતર િગાર ધોરિ મળ્યા તારીખ  

          -        - 

          -        - 

          -        - 

20a. શવગત 

21a. શવગત 

22a.  શવગત 

 

 

 

23. સેવાિોથી મ જબ વતન ગામ તાલ કો
જજલ્લો શિનકોડ 

24. હાલન ું સરનામ ું ગામ તાલ કો
જજલ્લો શિનકોડ 

25. બ્લડ ગિૃ  (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) 

26. િગારનો પ્રકાર ફૂલ ફીક્ષ ગ્રેડ િે          . (FIX,2400,4200,9300,4400,4600,4800,5400,   
5800,2800) 

27. િાનકાડડ નુંબર 

(શવકલ્િ વાળાએ ઉચ્ચ પ્રાથશમક િસુંદ કરવ ું) 

21 

22 
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 28.  બેંકન ું નામ 29 બેંક ખાતા નુંબર  

30 બેંક IFSC કોડ  31 બેંક MICR કોડ  

32.  તાલ કા િુંચાયત મુંડળી સભાસદ છો?   હા/ના  33. જો હા તો તાલ કા િુંચાયત મુંડળી સભાસદ નુંબર 
34. મકાન િેિગીિેિગી લોન નુંબર (H.B.A)  
35.  આધારકાડડ નુંબર  

(હોય તોજ લખો) 
36. ચ ૂુંટિીકાડડ નુંબર  

 37 શવધાનસભા ભાગ નુંબર  37a. શવધાનસભા મતદાર ક્રમાુંક 37b. શવધાનસભા નુંબર  

38. લોકસભા ભાગ નુંબર  38a. લોકસભા મતદાર ક્રમાુંક  38b.  લોકસભા નુંબર  

44. િારીહરક શવકલાુંગ 

40.ડ્રાયશવિંગ લાયસન્સ નુંબર 
41.  િૈક્ષણિક લાયકાત  42. શવિેષ લાયકાત  
43.  કયા ધોરિમાું િીખવે છે?     પ્રજ્ઞા  ૧  ૨   ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  ૮  વહીવટી         (જે લાગ  િડ ેતે બધા ન ે       કરો   ) 

39.  િાસિોટડ  નુંબર  

(NOT APPLICABLE/
VI/HI/OH/MULTI) 45. ધાશમિક લઘ મતી    હા     ના 

46. CCC િાસ?  હા     46a.  બેઠક નુંબર  46b.  સુંસ્થાન ું નામ   

 46c .વષડ-  46d.  ક લ ગ િ  46e . મેળવેલ ગ િ 
 47. િશત કે િત્ની નોકરી કરતાું હોય તો તેની શવગત   ના   િશત   િત્ની  

 

48. જજલ્લા શિક્ષિ સશમશતના શિક્ષક  તો જજલ્લો 
જજલ્લા શિક્ષિ સશમશતના શિક્ષક          

49 અન્ય તો જજલ્લો   

49.a ગામ 48.a  િાળા 

50 નોકરીમાું દાખલ થયા ત્યારનો બેઝીક/ફીક્ષ િગાર   50.a િગાર ધોરિ  

51. પ રા િગારી  થયા ત્યારનો બેઝીક/ફીક્ષ િગાર   51.a િગાર ધોરિ  

52. હાલનો બઝેીક/ફીક્ષ િગાર   52.a િગાર ધોરિ  

53. રોસ્ટર રજીસ્ટર નુંબર (ખબર હોય તોજ લખવો)  

54 .ઈ-મેલ   

55. પ્રો.ફુંડ નુંબર  

56. તાલ કા શિક્ષક મુંડળી સભાસદ છો?   હા            ના 56a.  હા તો સભાસદ નુંબર 56b મુંડળીનો તાલ કો 
57. જજલ્લા શિક્ષક મુંડળી સભાસદ છો?  હા             ના 57a. હા તો જજલ્લામુંડળી સભાસદ નુંબર 
58.  ઉચ્ચત્તર િગારધોરિ મળેલ છે?   હા             ના 

પ્રમાણપત્ર 

આથી હ ું                                                                                      
_________________  પ્રાથશમક િાળા         તાલ કો   _____________પ્રમાિિત્ર 
લખી આપ ું છું કે ઉિરની તમામ શવગતો મે જાતે તિાસીને ભરી છે. કોઈ 

શવગત ખોટી નથી. જો કોઈ શવગત ખોટી ઠરિે તો તે મારી અંગત જવાબદારી 
રહિે.ે 

શિક્ષકની સહી…………………………………….. 
હોદ્દો……………… 

તારીખ- 

આચાયડની સહી અને શસક્કો 
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