
1  

GUJARAT AYURVED UNIVERSITY, JAMNAGAR 
ACCREDITED GRADE “A” BY NAAC (CGPA 3.28) 

જરાતુ  આ વદુ  િનુ વિસટ , મનગર 

APPLICATION FORM 

        અર પ ક 

Advt. No. ( હરાત નંબર)  : ___________    Date  (તાર ખ)   :   __________      
 

Application for the post of: _________________________________________________ 
(  જ યા માટ અર  કરવાની હોઈ તે જ યા ં  નામુ )  
Particulars of Fees  (ફ ની િવગત) :  

Name of Bank and Branch: _________________________________________________ 

   (બક ં ુનામ અને શાખા)                     
 

Demand Draft No.: ________________   Date: __________________    Rs.: _____________ 
  

( ડમા ડ ા ટ ન.ં)                                  (તાર ખ)                                 ( િપયા)  
 

[1] Full Name (In block letters) :   
_______________________________________________________________________ 
                  (Surname)                     (Name)                             (Father’s /Husband’s Name)        
                         (અટક)                (નામ)              (િપતા ં ુ/પિત ં ુનામ)  

 

Father’s /Husband’s name - For married women only: ___________________________ 

(િપતા ં ુ/પિત ં ુનામ - ફ ત પર ણીત ીઓ માટ) 
 

[2] Present Address (હાલ ં ુસરના ં)ુ: ______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Taluka: ____________ District: ____________ State: ___________ Pin-code: ________ 
(તા કોુ )       ( લો)         (રા ય)      (પીન-કોડ) 
Tele. No.:_________   Mobile: _________________   E-mail: _____________________ 
(ટ લફોન નંબર)    (મોબાઇલ નંબર)      (ઈ-મેઇલ) 
Permanent Address (કાયમી સરના ં)ુ: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Village / City  _____________ Taluka: ____________ District: _____________________  
(ગામ/શહર)         (તા કોુ )        ( લો) 
State: _____________     Pin-code: _____________ 
(રા ય)                   (પીન-કોડ) 
 

Contact No. : [1] _____________ [2] ______________ E-mail:  ____________________ 
 (સંપક નબંર)                                                   (ઈ-મેઇલ) 

 
 
 

[3] Date of Birth: __________ Place of Birth: _________ Gender : Male / Female / Other  
 (જ મતાર ખ)     (જ મ થળ)         ( િત)   :        ષુ ુ / ી /અ  ય  

 

Age: ______Years _____ Months _______ Days  

( મર):              (વષ)                 (માસ)                    ( દવસ) 

Paste your recent 
Passport size 

Photograph here 
and sign across 

ઉમેદવાર અહ  પોતાનો 
તા તરનો ફોટો ાફ 

ચ ટાડવો અન ેસહ  કરવી 
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[4] Marital Status: Married/Unmarried (વૈવા હક દર જો : પર ણત/અપર ણત) ____________ 

[5] Religion (ધમ):__________ Nationality (રા યતા):_________ Domicile (વતન):_______ 
 

[6] Specify the category belong to (SC/ST/OBC/SEBC/OTHERS) :  ____________________ 

 (Endorse certificate from competent authority if you belong to reserve category) 

(તમે  વગના હોય તે વગનો ઉ લેખ કરવો) (અ. ./અ.જ. /સા.શ.ૈપ./એસ.ઈ.બી.સી./અ ય) 

(જો તમે અનામત વગના હોય તો સ  મ સ ાિઘકાર ં ુ માણપ  ર ૂ કર ં.ુ) 
 

[7] Are you physically handicapped? (Yes / No) : ___________________ 

If yes, endorse certificate from competent authority (તમે શાર રક ખોડખાંપણ ધરાવો છો? 

જો હા, તો સ મ સ ાિધકાર ં ુ માણપ  ર ૂ કર ં)ુ 

[8] Mother tongue (મા ભાષાૃ ) :  ____________________ 

Sr. No. 

( મ) 

Other Languages Known 
(બી  ભાષાની ણકાર ) 

Speak 

(બોલતા) 
Read 

(વાંચતા) 
Write 

(લખતા) 
1.     
2.     
3.     

 

[9] Educational Qualifications (Starting from Standard 10th) (Attach separate sheet for more 
details, if required) (શૈ ણક લાયકાત ધોરણ-10 થી શ  કર ને) (જ ર જણાયે વધારાની મા હતી અલગ 
પાનામાં ર  કરવીુ ) 

  

Sr. 
No. 

( મ) 

Exam. Passed 
(પાસ કરલ પર ા) 

Board/University 
/Institution 

(બોડ/ િનુ ./સં થા) 

Passing 
Year 
(વષ) 

Principal 
Subjects 

( ય િવષયોુ ) 

Percentage/ 
Grade 

(ટકાવાર / ેડ) 

Remarks 
(ન ધ) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

 

[10] Are you registered with any recognized registration Board / Council? If yes Name of 
registration Board/Council _______________________________, Reg. No.___________ 
Valid up to___________. (Attach certificate from competent authority)                                                                                   

( ં તમે કોઈુ  મા ય ન ધણી બોડ/કાઉ સલ સાથે ન ધાયેલા છો? જો હા, ન ધણી કરલ બોડ ં નામુ /કાઉ સલ, 
ર .ન ં. અને મા ય અવિધ) (સ મ અિધકાર ં  ુ માણપ  જોડ ં)ુ 
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[11] Details of Experience : (Attach separate sheet for more details, if required)  

 (અ ભવની િવગતુ ) (જ ર જણાયે વધારાની મા હતી અલગ પાનામા ંર ૂ કરવી) 

Date (તાર ખ) 
Sr. 
No. 

( મ) 

Name & Address 
of the employer 

(નોકર દાતા ં ુનામ અને સરના ં)ુ 

Designation 

(હો ો) 
From 

(કયાંથી) 
To 

( ધીુ ) 

Pay 
Scale 

(પગાર 

ધોરણ) 

Part Time / 

Full Time 

(પાટ ટાઇમ 
/ લ ટાઇમ) 

Remarks 
(ન ધ) 

1.  
 

      

2.  
 

      

3.  
 

      

4.  
 

      

5.  
 

      
 

[12] Typing and Computer Knowledge : (Attach Certificate)  

(ટાઇિપગ અને ક ટરૂ  ાનની િવગત) (જ ર  માણપ  જોડ ં)ુ        
 

Typing (WPM)               :     Gujarati:  __________    Hindi:  __________   English:  ____________ 

              (ટાઇિપગ- િત િમિનટ ઝડપ)  :         ( જરાતીુ )                       ( હ દ )                      ( ે ) 
 

 Computer:     CCC: _____      CCC+_____     Any other computer qualification: ________ 

  (કો ટુર)      (સી.સી.સી.)     (સી.સી.સી.+)         (કો ટરુ ને લગત અ ય લાયકાત) 
 

[13] If you have published articles or research papers or books, give details:  
(લેખો અથવા સંશોધન પ ો અથવા તકોુ  િસ  કયા હોય તો તેની િવગત) 

_____________________________________________________________________________________ 
 

[14] When you join the service if, you are appointed? ________________________________ 

(જો આપની િનમ ંકુ કરવામા ંઆવે તો ારંથી નોકર માં જોડાઈ શકો?) 
 

[15] Are you having service agreement / bond with your present employer? Yes / No : ______ 
 If yes, attach the copy. (તમાર  હાલની નોકર માં તમે કોઈ કરાર / બો  ડ કય  છે? જો હા તો તેની નકલ 

જોડવી)  
 

[16] Please give name and address of two references (other than your relative), who can 
certify your work and conduct. (બે િત ઠત ય તઓના નામ અને સરનામા આપો ક ઓ તમારા 
સગા ન હોય અને તમારા કામ અને ચા ર ્ ય િવશે અભ ાય આપી શક.)  

[1] ______________________________ [2] ______________________________ 

______________________________       ______________________________ 

______________________________       ______________________________ 

(Email)________________________         (Email) ________________________ 
(Mo)__________________________         (Mo) __________________________ 

 

[17] Details of membership of any professional/academic body._______________________ 
(કોઇ િત ડ ત સં થા / એકડમીક બોડ ના સ ય હો તો તેની િવગત) 
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[18] Any other relevant Information (Attach separate sheet for more details, if required) 
(બી  કોઈ મા હતી હોય તો. જ ર જણાયે વધારાની મા હતી અલગ પાનામા ંર ૂ કરવી) 

 

[19] List of Self attested copies of certificates / documents attached : 
(સે ફ એટ  ટડ સટ ફ કટ/ દ તાવેજની નકલોના બીડાણની િવગત) 

1. _____________________________________ 2. ____________________________________ 

3. _____________________________________ 4. ____________________________________ 

5. _____________________________________ 6. ____________________________________ 

7. _____________________________________ 8. ____________________________________ 

9. ____________________________________ 10. ____________________________________ 

[20] If any Candidate Disqualified / Compulsory Retired /Suspended / Terminated by GPSC / 
any other Public Service Commission / Government / Semi Government / PSU /  
University / Other College, please provide details : _______________________________  
( જરાત હર સેવા ુ આયોગ ક અ  ય હર સેવા આયોગ અથવા અ  ય સરકાર  / અઘ સરકાર  / સરકાર 
હ  તકની સં  થાઓ / િનવિસટ  ુ / અ  ય કોલેજ  વારા પસંદ થયેલ ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય 
અથવા ફર યાત િન િતૃ , ખસદ ક બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો તેની િવગત) 

 
I _________________________________________solemnly declare that, the particulars 
furnished in this application are true and correct. I clearly understand that, any misstatement of 
fact contained herein or willful concealment of any materials, facts etc. liable to appropriate 
actions against me as decided by Gujarat Ayurved University, Jamnagar. 
( ં િત ા વક હર ક ં ં ક આ અર માં લખવામાં આવેલ તમામ હક કત સાચી અને ખર  છેુ ૂ ુ  તે ં સાુ ર  ર તે 
સમ ં  ંુ . મારા  વારા ણી ઝીને ુ ર  કરવામા ં ુ આવેલ ખોટ  હક કત, િવગતો િવગેર માટ જરાત આ વદ ુ ુ
િનવિસટુ , મનગર ન  કર તે પગલાં માર  સામે લઇ શકશે.) 

 
 

Place (  થળ)   : ____________  _______________________________________________ 

Date  (તાર ખ) : ____________           Name & Signature of the Candidate (ઉમેદવાર ં  નામ અને સહુ ) 
 

Submitted through proper channel : (Compulsory for candidate belongs to  Government / Semi 
Government / Grant in aid  Institute / PSU /  University) (સં થા મારફત અર ) (સરકાર  / અધસરકાર  
/ સરકારના હર સાહસો / ા ંટ ઇન એઈડ સં  થા / િનવિસટ માં ફરજો બ વતાં ઉમેદવાર માટ ફર યાતુ ) 

I hereby declare that, all statements made by applicant are true and correct to the best of my 
knowledge and belief. If he/she will be appointed in the Gujarat Ayurved University, Jamnagar 
he/she can be relieved from this Institute within _______ month/s. 

(આથી ં જણા ં   કુ ુ , અરજદાર ઉપર જણાવેલી િવગતો માર  મા હતી અને મા યતા જબ ખર  છેુ . એમને જરાત ુ
આ વદ ુ િનવિસટુ , મનગરમા ંિનમ ંકુ આપવામાં આવશે તો આ સં  થામાંથી ______ મ હનામા ં ટા કર  શકાશે.) 

 
Place (  થળ)  : __________          _______________________________________________ 

Date  (તાર ખ) : ___________                       Name & Signature of the Employer with Seal  

                     (ખાતાના વડા ં  નામુ , સહ  અને િસકકો) 
Note : The application should be in the candidate’s own handwriting. (ઉમેદવાર પોતાના હ તા રમાં 

જ અર  કરવાની રહશે) 



5  

(FOR OFFICE USE ONLY) 
WHETHER ELIGIBLE BY : 
 

Sr. No. Details Produced YES NO N.A. 

1 Application fee paid       

2 Proper Age      

3 Caste certificate     

4 Non – creamy layer Certificate     

5 Essential educational qualifications    

6 Registration / Renewal Certificate     

7 Possession of  requisite experience    

8 Submitted through proper channel    

9 No Objection Certificate     

10 All other requisite certificates    

 
Application Status : Accepted     Rejected 

 
If application is rejected, please specify the reasons.  

[1] ___________________________________________________________________________ 

[2] ___________________________________________________________________________ 

[3] ___________________________________________________________________________ 

[4] ___________________________________________________________________________ 

[5] ___________________________________________________________________________ 
 

SIGNATURE OF SCRUTINY COMMITTEE : 

 
1._____________________________  2.__________________________ 

 
3._____________________________        4.__________________________ 

 
5._____________________________ 

 


