
કાયા�લયના ઉપયોગ માટ�     

અર� પ�ક મ�યા તા....................   

સહ�         

       

 

ડૉ. બાબાસાહ	બ 
બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ�, અમદાવાદ 

 

� પદ માટ	 અર� કર� તે પદ�ુ ંનામઃ-___________________ 

(ન�ધઃ-અલગ અલગ પદ માટ� અલગ અલગ અર� કરવાની રહ�શે. 

અર�પ� #વહ#તા$રમા ંભરવા'ુ ંરહ�શે. ભર�)ુ ંઅર� પ�ક મા� 

ર�#ટડ� પો#ટ એ.ડ�.થી મોકલવા'ુ ંરહ�શે.) 

 

1. ઉમેદવાર'ુ ં/0ંુુ નામ-___________________________________________________ 

    (અટક)  (નામ)   (િપતા/પિત'ુ ંનામ) 

2. સરના3ઃુ- 

    (1) પ� 4યવહાર'ુ ંસરના3ુ ં   (2) કાયમી સરના3ુ ં
    ____________________________________               ______________________________ 

 

      ____________________________________             ______________________________ 

 

      ____________________________________        ______________________________ 

 

     પીનઃ-_____________ફોનઃ-______________     પીનઃ-__________ફોનઃ-___________ 

3. મોબાઇલ નબંર__________________________________________________________ 

4. ઇ-મેઇલ_______________________________________________________________ 

5. મા;ભૃાષાઃ-_____________________          6. રા?@�યતા______________________ 

7. જCમ તાર�ખઃ- _________________  

8. ક�ટ�ગર�ઃ- (અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ માCય Fમાણપ�ની નકલ જોડવાની રહ�શે) 

 SC          ST   SEBC     Handicapped  Other  

9. ભાષાની Iણકાર� 

 ભાષા   લેખન કૌશKય  વાચંન કૌશKય  મૌMખક અMભ4યNOત  

 (1)Pજુરાતી         _____________  ____________  ______________ 

 (2)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (3)___________ ______________ ____________  ______________ 

 (4)___________ ______________ ____________  ______________ 

-1- 

 

 

-2- 

 

#વહ#તા$ર 

સાથે તા�તરનો 

ફોટો(ાફ 

ચ*ટાડવો 



10. શૈ$/ણક યો2યતાઃ-(એસ.એસ.સી.થી શQ કર�ને) 

પર�$ા બોડ3 / 

�િુનવિસ�ટ� 

પાસ કયા3� ુ ં

વષ3 

વગ3 / (ેડ, 

ટકા 

67ુય િવષયો ન*ધ 

એસ.એસ.સી.      

એચ.એસ.સી.      

#નાતક ક$ા 

Fથમ વષ� 

બીRુ ંવષ� 

�ીRુ ંવષ� 

     

અ�#ુનાતક ક$ા 

Fથમ વષ� 

બીRુ ંવષ� 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

11. અCય શૈ$Mણક િસTUધ (એવોડ�, ઈનામ, મેડલ, વગેર�) 

 

12. કXYZટૂરની Iણકાર� (િવગત આપવી) 

 

13. UGC / CSIR અથવા સમક$ માCય / NET / SLET પર�$ા પાસ કર� હોય તો તેની િવગત 

 પર�$ા પાસ કયા�' ુ ંવષ� _____________ ર]જ#@�શન નબંર ______________________ 

14. અ'ભુવની િવગત 

 

સ#ંથા�ુ ંનામ હો9ો પગાર ધોરણ 

તથા અર� 

તાર�ખે 6ળૂ 

પગાર, (ેડ પે 

સમયગાળો ન*ઘ 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

-2- 

 

-3- 



15. શૈ$Mણક અ'ભુવ  (અ) #નાતક ક$ા  - વષ� ................ 

     (બ) અ'#ુનાત ક$ા – વષ� ................. 

     (ક) સશંોધન / િવ#તરણ – વષ� ................ 

     (ડ) એમ.ફ�લ. / પી.એચ.ડ�. માગ�દશ�ન વષ� .............. 

      (અલગ પ�કમા ંિવગત આપવી)  

16. Fકાશન અને સશંોધનની િવગત 

>મ ટાઈટલ Aકાશન�ુ ં

વષ3 

Aકાશક ISBN / ISSN 

No. 
ન*ધ 

      

 

      

 

      

 

      

 

(જQર જણાયે અલગ પ�કમા ંમા_હતી આપવી) 

 

17. સેિમનાર / વક�શોપ / ઓ_રએCટ�શન / ર�a�શર કોસ�ની િવગત 

>મ સ#ંથા�ુ ંનામ કાય3>મ સમયગાળો પેપર રBૂ 

ક�ુC ક	 ક	મ 

ક$ા 

રાDય / 

રાEF�ય / 


તરરાEF�ય 

      

 

      

 

      

 

      

 

(જQર જણાયે અલગ પ�કમા ંમા_હતી આપવી) 

18. આપના િવશે અMભFાય આપી શક� તેવી બે 4યNOતઓના નામ, સરનામા સપંક� નબંર સ_હત 

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

  .............................................  ............................................. 

  .............................................  ............................................. 

  .............................................  ............................................. 
-3- 

 

-4- 

 



19. Mબડાણની િવગત (સેKફ એટ�#ટ�ડ ઝેરો$ નકલ બીડવી) 

 (1) જCમતાર�ખનો /રુાવો 
  

 (2) શૈ$Mણક યોcયતા dગેના આધાર 

 (3) અ'ભુવ dગે'ુ ંFમાણપ� – #વિનભ�ર સ#ંથાના અ'ભુવના Fમાણપ� સાથે સબંિંધત  

  Zિુનવિસeટ� fારા મRૂંર કર�લ િનમg ૂકં / Fોફાઈલ dગેના hકુમની નકલ. 

 (4) NET / SLET પર�$ા ઉિiણ� કયા� dગે'ુ ંFમાણપ� 

 (5) એમ.ફ�લ / પીએચ.ડ�. ક$ાના j િવkાથlઓને માગ�દશ�ન આYZુ ંહોય તેની િવગતવાર મા_હતી 

 (6) એમ.ફ�લ / પીએચ.ડ�., િનબધં, Fકાશનના ટાઈટKસ 

 (7) સેિમનાર / વક�શોપ / ઓ_રCટ�શન Fોmામ / ર�a�શર કોસ� dગેના Fમાણપ�ો 

 (8) અCય 

20. અCય મા_હતી 
 

AમાણપG 

આથી hુ ં Iહ�ર કQ ં o ં ક� અર� પ�કમા ં દશા�વેલી તમામ િવગતો માર� Iણકાર� અને માCયતા અ'સુાર સાચી છે. મq 

કોઈપણ Fકારની ખોટ� ક� અrરૂ� મા_હતી આપી નથી. જો માર� આ જગા પર િનમg ૂકં કરવામા ંઆવશે અને ભિવ?યમા ં

sાર�ય પણ માર� આપેલી મા_હતી ખોટ� /રૂવાર થશે તો મને કોઈપણ Fકારની નો_ટસ િવના સ#ંથાની સેવામાથંી tટા 

કરવામા ંઆવશે તેની Iણકાર� છે. મq અર� સાથે આપેલ uચૂનાઓ વાચંી અને તે સમvયો o ંઅને તે મને બધંનકતા� રહ�શે. 
 

તાર�ખ ..................................... ..................................... 

#થળ ..................................... (ઉમેદવારની સહ�) 

(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 _________________ 

  _________________ 

  _________________ 

  _________________ 

 Mobile No. _________________ 




