
કામાારમના ઉમોગ ભાટે   અયજી ત્રક ક્રભાાંક 

અયજી ત્રક ભળ્મા તા....................  અયજી ત્રક પી  એસ.સી.,એસ.ટી.અાંગ ભાટે - રૂ.250 

સહી                   અન્મ ઉભેદવાયો ભાટે – રૂ.500  

યસીદ નાં...................................... તા......................... 
      (અયજી ત્રક પી ભાત્ર ડીભાાંડ ડ્રાફ્ટથી બયવી) 

 

ડૉ. ફાફાશાષફે આંફેડકર ઓન યનુનળનશિટી, અમદાળાદ 

અરજી ત્રક (અયજી ત્રક સ્વીકાયવાની છેલ્રી તાયીખઃ-........................) 

જે દ માટે અરજી કરી તે દનુું નામઃ-___________________ 

(નોંધઃ-અરગ અરગ દ ભાટે અરગ અરગ અયજી કયવાની યહશેે. 
અયજીત્ર સ્વહસ્તાક્ષયભાાં બયવાન ાં યહશેે. બયેલ ાં અયજી ત્રક ભાત્ર 

યજીસ્ટડા ોસ્ટ એ.ડી.થી ભોકરવાન ાં યહશેે.) 
 

1. ઉભેદવાયન ાં  ર ાં નાભ-___________________________________________________ 

    (અટક)  (નાભ)   (પતા/પતન ાં નાભ) 
2. સયનામ ઃ- 

    (1) ત્ર વ્મવહાયન ાં સયનામ ાં   (2) કામભી 
    ____________________________________               ______________________________ 
 
      ____________________________________             ______________________________ 
 
      ____________________________________        ______________________________ 
 

     ીનઃ-_____________પોનઃ-______________     ીનઃ-__________પોનઃ-___________ 

3. ભોફાઇર નાંફય__________________________________________________________ 

4. ઇ-ભેઇર_______________________________________________________________ 

5. ભાતબૃાષાઃ-_____________________          6. યાષ્ટ્રીમતા______________________ 

7. જન્ભ તાયીખઃ- __________________ તાયીખ ૧૭-૦૪-૨૦૧૭ ના યોજ ઉંભય વષાઃ-_____ 

8. કેટેગયીઃ- (અનાભત કેટેગયીના ઉભેદવાયોએ ભાન્મ પ્રભાણત્રની નકર જોડવાની યહશેે) 
 SC          ST   SEBC     Handicapped  Other  
9. બાષાની જાણકાયી 
 બાષા   રેખન કૌશલ્મ  વાાંચન કૌશલ્મ  ભૌખખક અખબવ્મક્તત  

 (1) ગ જયાતી         _____________  ____________  ______________ 

 (2)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (3)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (4)___________ ______________ ____________  ______________ 

 

 

સ્ળષસ્તાક્ષર 

શાથે 

પટગ્રાપક્શ 

ચોંટાડળ 



10. ૈક્ષણિક યગ્યતાઃ-(એસ.એસ.સી.થી શરૂ કયીને) 
 

રીક્ષા ફડડ / 
યનુનળનશિટી 

ાશ કયાડન ુું 
ળવડ 

ળગડ / ગે્રડ, 
ટકા 

મખુ્ય નળવય નોંધ 

એસ.એસ.સી.      

એચ.એસ.સી.      

સ્નાતક કક્ષા 
ડડગ્રી _______ 
પ્રથભ વષા 
ફીજ ાં વષા 
ત્રીજ ાં વષા 

     

અનસુ્નાતક કક્ષા 
ડડગ્રી ________ 
પ્રથભ વષા 
ફીજ ાં વષા 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

11. અન્મ શૈક્ષખણક પસધ્ધધ (એવોડા, ઈનાભ, ભેડર, વગેયે) 
 

12. કમ્પ્યટૂયની જાણકાયી (પવગત આવી) 
 

13. UGC / CSIR અથવા સભકક્ષ ભાન્મ / NET / SLET યીક્ષા ાસ કયી હોમ તો તેની પવગત 

 યીક્ષા ાસ કમાાન  ાં વષા _____________ યજજસ્રેશન નાંફય ______________________ 

14. અન બવની પવગત 

શુંસ્થાનુું નામ ષદ્દ ગાર ધરિ અરજી તારીખે 
મલૂ ગાર, 

ગે્રડ ે 

નોંઘ 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    



 

15. શૈક્ષખણક અન બવ  (અ) સ્નાતક કક્ષા  - વષા ................ 
     (ફ) અન સ્નાત કક્ષા – વષા ................. 
     (ક) સાંશોધન / પવસ્તયણ – વષા ................ 
     (ડ) એભ.પીર. / ી.એચ.ડી. ભાગાદશાન વષા .............. 
      (અરગ ત્રકભાાં પવગત આવી)  
16. પ્રકાશન અને સાંશોધનની પવગત 

ક્રમ ટાઈટ પ્રકાનનુું 
ળવડ 

પ્રકાક ISBN / ISSN 
No. 

નોંધ 

      
 

      
 

      
 

      
 

(જરૂય જણામ ેઅરગ ત્રકભાાં ભાહહતી આવી) 
 
 

17. સેપભનાય / વકાશો / ઓહયએન્ટેશન / યીફે્રશય કોસાની પવગત 

ક્રમ શુંસ્થાનુું નામ કાયડક્રમ શમયગાલ ેર રજૂ 
કયુું કે કેમ 

કક્ષા 
રાજ્ય / રાષ્ટ્રીય / 

આંતરરાષ્ટ્રીય 

      
 

      
 

      
 

      
 

(જરૂય જણામ ેઅરગ ત્રકભાાં ભાહહતી આવી) 
18. આના પવશે અખબપ્રામ આી શકે તેવી ફે વ્મક્તતઓના નાભ, સયનાભા સાંકા નાંફય સહહત 

 (1) ............................................. (2) ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
  .............................................  ............................................. 
 
 
 



19. ખફડાણની પવગત (સેલ્પ એટેસ્ટેડ ઝેયોક્ષ નકર ફીડવી) 
 (1) જન્ભતાયીખનો  યાવો 
 (2) ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ નાંફય .......................... ફેંકન ાં નાભ ........................................................ 
                   યકભ રૂ........................................ડી.ડી. તાયીખ ........................................ 
 (3) અન સખૂચત જાપત / જનજાપત / ફક્ષીાંચ / અાંગતા અંગેન ાં પ્રભાણત્ર 

  પ્રભાણત્ર નાંફય................................ પ્રભાણત્ર ઈસ્ય  કમાા તાયીખ ................... 
 (4) શૈક્ષખણક મોગ્મતા અંગેના આધાય 

 (5) અન બવ અંગેન ાં પ્રભાણત્ર 

 (6) NET / SLET યીક્ષા ઉપિણા કમાા અંગેન ાં પ્રભાણત્ર 

 (7) એભ.પીર / ીએચ.ડી. કક્ષાના જે પવદ્યાથીઓને ભાગાદશાન આ્ય ાં હોમ તેની પવગતવાય ભાહહતી 
 (8) એભ.પીર / ીએચ.ડી., પનફાંધ, પ્રકાશનના ટાઈટલ્સ 

 (9) સેપભનાય / વકાશો / ઓહયન્ટેશન પ્રોગ્રાભ / યીફે્રશય કોસા અંગેના પ્રભાણત્રો 
 (10) અન્મ 

20. અન્મ ભાહહતી 
_______________________________________________________________________ 

પ્રમાિત્ર 

આથી હ ાં જાહયે કરૂાં છાં કે અયજી ત્રકભાાં દશાાવેરી તભાભ પવગતો ભાયી જાણકાયી અને ભાન્મતા અન સાય સાચી છે. ભેં 
કોઈણ પ્રકાયની ખોટી કે અધયૂી ભાહહતી આી નથી. જો ભાયી આ જગા ય પનભણ ૂાંક કયવાભાાં આવશે અને 
બપવષ્ટ્મભાાં ક્યાયેમ ણ ભાયી આેરી ભાહહતી ખોટી યૂવાય થશે તો ભને કોઈણ પ્રકાયની નોહટસ પવના સાંસ્થાની 
સેવાભાાંથી છૂટા કયવાભાાં આવશે તેની જાણકાયી છે.  
 

હ ાં પ્રપતજ્ઞાવૂાક જાહયે કર ાં છાં કે ભાયી સાભે કોઈ પોજદાયી કેસ / પસપવર કેસ અથવા વોયાંટ અથવા ખાતાકીમ કામાવાહી 
કામદાની કોઈણ અદારતભાાં ચારતી નથી, જો ભાયી સાભે કોઈ ખાતાકીમ કામાવાહી કે પસપવર અથવા પોજદાયી કેસ 
થમેર હશે તો તેના ભાટે હ ાં જવાફદાય છાં, તથા આ કિસ્સામાાં ભને કોઈણ પ્રકાયની નોહટસ પવના સાંસ્થાની સેવાભાાંથી છૂટા 
કયવાભાાં આવશે તેની જાણકાયી છે. 
 

ભેં અયજી સાથે આેર સચૂનાઓ વાાંચી અને સમજી છે અને તે ભને ફાંધનકતાા યહશેે. 
 

તારીખ .....................................                                                 ..................................... 
સ્થલ ............................................                  (ઉમેદળારની શષી) 

(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. _________________ 


