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Walk-in Interview (વોક-ઈન-ઈ!ટર#$)ુ 

�જૂરાત િવ
ાપીઠ, સચંા)લત �જૂરાત +ુમાર િવનય મ-ંદર માટ�  હગંામી ધોરણે  કરાર આધાર3ત િનયત 

વેતનથી મદદનીશ િશ6ક- ૧ (એક) િનમ: ૂકં કરવાની છે. નીચ ે દશા<વેલ =માણેની યો>યતા ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ અસલ =માણપ@ો તથા તેની નકલ સાથે  લેખીત તથા =ાયો)ગક પર36ા અને BબB Dલૂાકાત માટ�  

�જૂરાત િવ
ાપીઠ DEુય કાયા<લય આFમ રોડ, અમદાવાદ ખાતે  િનયત કર�લ અરH પ@ક સાથે જણાવેલ 

સમયે ઉપIJથત રહ�K.ુ    

�મ જ>યાL ુનામ શૈ6)ણક લાયકાત માિસક 

િનયતવેતન 

તાર3ખ અને સમય 

૧ મદદનીશ િશ6ક 

 

બી.એસ.સી. બી.એO્. ૪૫૦૦/- ૦૩/૦૧/૨૦૧૪ 

સવાર� ૯-૦૦ કલાક�  
 

  

 

(ડૉ.રાU!V ખીમાણી) 

+ુલસ)ચવ 

તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૩ 

 

નWધઃ-  BબB Dલૂાકાત સમયે  આ સાથે સામેલ િનયત કર�લ અરHપ@ક સXંણૂ< ભર3 સમયસર હાજર રહ�વાLુ ં

રહ�શે.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�જૂરાત િવ
ાપીઠ: અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ 

�હ�રાત �માકં-૨૩-૨૦૧૩-૧૪ BબB Dલુાકાત (Walk- in Interview) 

1. ઉમદેવાર3 કર�લ જ>યાLુ ંનામ: ������ ���	  

2. ઉમદેવારLુ ંXBુ નામ:_____________________________________________________________________________________ 

3. જ!મ તાર3ખ:___________________  [મર:________________  વષ<:__________________  માસ:______________________ 

4. પ@#યવહારLુ ંસરનાDુ ં:___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________             ફોન ન.ં :  _______________________________ 

5. વવૈા-હક દરજો:__________________________________________________________________________________________ 

6. મા^ભૃાષા:_____________________ અ!ય ભાષા �ણતા હોય  તો:   1.______________________  2._____________________ 

7.  શ6ૈ)ણક લાયકાત: 

�મ પદવીLુ ંનામ િવ`િવ
ાલયLુ ંનામ DEુય િવષય વષ< ટકા વગ< 

1       

2       

3       

4       

8. સવેા બ�વલે સJંથાનો અLભુવ:-  

�મ હોeાLુ ંનામ સJંથાLુ ંનામ માિસક 

પગાર 

સવેાની Dદુત 

તાર3ખ સાથ ે

કામનો 

=કાર 

+ુલ સવેાના 

વષ< 

    1       

2       

3       

9. કfg$ટુર તાલીમલીધેલ હોય તો તનેી િવગતઃ- 

�મ કોષ<Lુ ંનામ તાલીમનો સમય ગાળો તાલીમના વષ< 

1    

2    

 

10. અ!ય િવગત હોય તો ત:ે_________________________________________________________________________________ 

ઉપર જણાવલે માર3 સઘળ3 િવગતો સjય હક3કત છે. જો મન ેિવ
ાપીઠમા ંિનયત વતેન કરાર આધાર3ત ૧૧ માસના ધોરણ ે

સવેક તર3ક� પસદં કરવામા ંઆવશ ેતો kુ ંિવ
ાપીઠના િનયમો તમેજ lયયેો =માણ ેિશJતXવૂ<ક અમલ કર3શ અન ેિવ
ાપીઠ U પણ 

િનયમોનો mધુારો વધારો કરશે તે મા!ય રહ�શ ેUની લખેીત બાહં�ધર3 આX ુn અને આ જ>યા ભિવoયમા ં કાયમી થવાની નથી ત ેkુ ં

�:ુ ંn.ં 


����� ����� 	�����:- 

1. લીવીગ સટp-ફક�ટની નકલ   

2. જણાવલે શ6ૈ)ણક લાયકાતના તમામ =માણપ@ોની નકલ 

3. જણાવલે અLભુવના ંતમામ =માણ પ@ોની નકલ   

4. બાયોડ�ટા હોય તો સામલે કરવો   

તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૪ (સમય સવાર� ૦૯-00 વા>ય)ે                                                               અરજદારની સહ3 
 


