
કાર્ાાલર્ના ઉપર્ોગ માટે   અરજી પત્રક ક્રમાાંક 

અરજી પત્રક મળ્ર્ા તા....................  અરજી પત્રક ફી  એસ.સી.,એસ.ટી.અપાંગ માટે - રૂ.250 

સહી                   અન્ર્ ઉમેદવારો માટે – રૂ.500  

રસીદ નાં................................... તા......................... 
      (અરજી પત્રક ફી માત્ર ડીમાાંડ ડ્રાફ્ટથી ભરવી) 

 

ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી, અમદાવાદ 

અરજી પત્રક (અરજી પત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખઃ-........................) 

જે પદ માટે અરજી કરી તે પદનુું નામઃ-___________________ 

(નોંધઃ-અલગ અલગ પદ માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્ર સ્વહસ્તાક્ષરમાાં ભરવાન ાં રહશેે. ભરેલ ાં અરજી પત્રક માત્ર 

રજીસ્ટડા પોસ્ટ એ.ડી.થી મોકલવાન ાં રહશેે.) 
 

1. ઉમેદવારન ાં પ ર ાં નામ-___________________________________________________ 

    (અટક)  (નામ)   (પપતા/પપતન ાં નામ) 
2. સરનામ ઃ- 

    (1) પત્ર વ્ર્વહારન ાં સરનામ ાં   (2) કાર્મી 
    ____________________________________               ______________________________ 
 
      ____________________________________             ______________________________ 
 
      ____________________________________        ______________________________ 
 

     પીનઃ-_____________ફોનઃ-______________     પીનઃ-__________ફોનઃ-___________ 

3. મોબાઇલ નાંબર__________________________________________________________ 

4. ઇ-મેઇલ_______________________________________________________________ 

5. માતભૃાષાઃ-_____________________          6. રાષ્ટ્રીર્તા______________________ 

7. જન્મ તારીખઃ- __________________ તારીખ ૧૭-૦૪-૨૦૧૭ ના રોજ ઉંમર વષાઃ-_____ 

8. કેટેગરીઃ- (અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોએ માન્ર્ ્રમમાપપત્રની નકલ જોડવાની રહશેે) 
 SC          ST   SEBC     Handicapped  Other  
9. ભાષાની જાપકારી 
 ભાષા   લેખન કૌશલ્ર્  વાાંચન કૌશલ્ર્  મૌખખક અખભવ્ર્ક્તત  

 (1) ગ જરાતી         _____________  ____________  ______________ 

 (2)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (3)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (4)___________ ______________ ____________  ______________ 

 

 

સ્વહસ્તાક્ષર 

સાથે 

ફોટોગ્રાફક્સ 

ચોંટાડવો 



10. શૈક્ષણિક યોગ્યતાઃ-(એસ.એસ.સી.થી શરૂ કરીને) 
 

પરીક્ષા બોડડ / 
યનુનવનસિટી 

પાસ કયાડન ુું 
વર્ડ 

વર્ડ / ગે્રડ, 
ટકા 

મખુ્ય નવર્યો નોંધ 

એસ.એસ.સી.      

એચ.એસ.સી.      

સ્નાતક કક્ષા 
્રમથમ વષા 
બીજ ાં વષા 
ત્રીજ ાં વષા 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

11. અન્ર્ શૈક્ષખપક પસધ્ધધ (એવોડા, ઈનામ, મેડલ, વગેરે) 
 

12. કમ્પ્યટૂરની જાપકારી (પવગત આપવી) 
 

13. UGC / CSIR અથવા સમકક્ષ માન્ર્ / NET / SLET પરીક્ષા પાસ કરી હોર્ તો તેની પવગત 

 પરીક્ષા પાસ કર્ાાન  ાં વષા _____________ રજજસ્રેશન નાંબર ______________________ 

14. અન ભવની પવગત 

 

સુંસ્થાનુું નામ હોદ્દો પર્ાર ધોરિ અરજી તારીખે 
મળૂ પર્ાર, 

ગે્રડ પે 

નોંઘ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

15. શૈક્ષખપક અન ભવ  (અ) સ્નાતક કક્ષા  - વષા ................ 
     (બ) અન સ્નાત કક્ષા – વષા ................. 



     (ક) સાંશોધન / પવસ્તરપ – વષા ................ 
     (ડ) એમ.ફીલ. / પી.એચ.ડી. માગાદશાન વષા .............. 
      (અલગ પત્રકમાાં પવગત આપવી)  
16. ્રમકાશન અને સાંશોધનની પવગત 

ક્રમ ટાઈટલ પ્રકાશનનુું 
વર્ડ 

પ્રકાશક ISBN / ISSN 
No. 

નોંધ 

      
 

      
 

      
 

      
 

(જરૂર જપાર્ ેઅલગ પત્રકમાાં માહહતી આપવી) 
 
 

17. સેપમનાર / વકાશોપ / ઓહરએન્ટેશન / રીફે્રશર કોસાની પવગત 

ક્રમ સુંસ્થાનુું નામ કાયડક્રમ સમયર્ાળો પેપર રજૂ 
કયુું કે કેમ 

કક્ષા 
રાજ્ય / 
રાષ્ટ્રીય / 

આંતરરાષ્ટ્રીય 

      
 

      
 

      
 

      
 

(જરૂર જપાર્ ેઅલગ પત્રકમાાં માહહતી આપવી) 
18. આપના પવશે અખભ્રમાર્ આપી શકે તેવી બે વ્ર્ક્તતઓના નામ, સરનામા સાંપકા નાંબર સહહત 

 (1) ............................................. (2) ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
19. ખબડાપની પવગત (સેલ્ફ એટેસ્ટેડ ઝેરોક્ષ નકલ બીડવી) 
 (1) જન્મતારીખનો પ રાવો 
 (2) ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ નાંબર ...................... બેંકન ાં નામ .................................  
 (3) અન સખૂચત જાપત / જનજાપત / બક્ષીપાંચ / અપાંગતા અંગેન ાં ્રમમાપપત્ર 



  ્રમમાપપત્ર નાંબર................................ ્રમમાપપત્ર ઈસ્ય  કર્ાા તારીખ ................... 
 (4) શૈક્ષખપક ર્ોગ્ર્તા અંગેના આધાર 

 (5) અન ભવ અંગેન ાં ્રમમાપપત્ર 

 (6) NET / SLET પરીક્ષા ઉપિપા કર્ાા અંગેન ાં ્રમમાપપત્ર 

 (7) એમ.ફીલ / પીએચ.ડી. કક્ષાના જે પવદ્યાથીઓને માગાદશાન આ્ય ાં હોર્ તેની પવગતવાર માહહતી 
 (8) એમ.ફીલ / પીએચ.ડી., પનબાંધ, ્રમકાશનના ટાઈટલ્સ 

 (9) સેપમનાર / વકાશોપ / ઓહરન્ટેશન ્રમોગ્રામ / રીફે્રશર કોસા અંગેના ્રમમાપપત્રો 
 (10) અન્ર્ 

20. અન્ર્ માહહતી 
 
 
 

પ્રમાિપત્ર 

આથી હ ાં જાહરે કરૂાં છાં કે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલી તમામ પવગતો મારી જાપકારી અને માન્ર્તા અન સાર સાચી છે. મેં 
કોઈપપ ્રમકારની ખોટી કે અધરૂી માહહતી આપી નથી. જો મારી આ જગા પર પનમણ ૂાંક કરવામાાં આવશે અને 
ભપવષ્ટ્ર્માાં ક્યારેર્ પપ મારી આપેલી માહહતી ખોટી પરૂવાર થશે તો મને કોઈપપ ્રમકારની નોહટસ પવના સાંસ્થાની 
સેવામાાંથી છૂટા કરવામાાં આવશે તેની જાપકારી છે.  
 

હ ાં ્રમપતજ્ઞાપવૂાક જાહરે કર ાં છાં કે મારી સામે કોઈ ફોજદારી કેસ / પસપવલ કેસ અથવા વોરાંટ અથવા ખાતાકીર્ કાર્ાવાહી 
કાર્દાની કોઈપપ અદાલતમાાં ચાલતી નથી, જો મારી સામે કોઈ ખાતાકીર્ કાર્ાવાહી કે પસપવલ અથવા ફોજદારી કેસ 
થરે્લ હશે તો તેના માટે હ ાં જવાબદાર છાં, તથા આ કિસ્સામાાં મને કોઈપપ ્રમકારની નોહટસ પવના સાંસ્થાની સેવામાાંથી છૂટા 
કરવામાાં આવશે તેની જાપકારી છે. 
 

મેં અરજી સાથે આપેલ સચૂનાઓ વાાંચી અને સમજી છે અને તે મને બાંધનકતાા રહશેે. 
 
 

તારીખ ..................................... ..................................... 
 

સ્થળ ..................................... (ઉમેદવારની સહી) 
 
 

 
(For use of Applicants in Employment) 

 

Forwarded with the remarks that the above statements made by the applicant are correct to 
the best of my knowledge and belief, and this institution / organization has no objection to the 
candidature of the applicant being considered for the post applied for. 
 
 
Date : _________________ (Signature ) ______________ 
Place : _________________ Head of the Institution 
 Designation _________________ 
 Address _________________ 
  _________________ 
  _________________ 
  _________________ 



  _________________ 
 Phone No. _________________ 


