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હેર ખબર 

મેડીકલ ઓ ફસરની ºtK માસના કરાર પ ધિતથી ભરતી કરવા બાબત 

               ybœtJtœ Bgw.ftuvtuohuNl nuÕ&/nturMvxj rJCtd btxu ftuhtult vuLzubef ylwmk^tlu એ.એમ.સી. મેટ 
મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ અતંગત નીચ ેજણાવેલ ટાફની જ યાઓ ત ન હંગામી ધોરણે ºtK માસના 
કરાર આધાર ેભરવા તથા તેની િત ાયાદી બનાવવાની થાય છે. જે પૈકી નીચે મજુબની જ યાના વોક ઇન 
ઇ ટર યુ ગોઠવાના થાય છે.  
૧. મેડીકલ ઓ ફસર (એમ.બી.બી.એસ.) 
 

મ જ યાનું 
નામ 

શૈ િણક લાયકાત અનુભવ મર ઉ ચક 
માિસક 
વેતન 

૧ 
મેડીકલ 
ઓ ફસર 

1. ઇિ ડયન મેડીકલ કાઉિ સલ 
દવારા મા ય કરેલ સં થામાથંી 
એમ.બી. બી. એસ. પાસ કરલંુે 

હોવું જોઈએ. 

2. ફર યાત ઇ ટનિશપ પરૂી 
કરેલ હોવી જોઈએ. 

3. ગુજરાત મડેીકલ કાઉિ સલમાં 
ર ેશન થયેલંુ હોવું 

જોઈએ. 

 

સરકારી સં થા/અમદાવાદ 
યુનીસીપલ કોપ રેશન/અબન 
હે થ સોસાયટી, અમદાવાદ 
માં કામગીરીનો અનુભવ 

ધરાવતા ઉમેદવારોન ેઅ તા 
આપવામા ંઆવશે. 

મહતમ 
૬૨ 
વષ 

 

. 
૭૦,૦૦૦/- 

( ફ સ) 

 

 

શરતો 
 પસંદ થયેલ ઉમેદવારોએ િનમ ંક અગાઉ એ.એમ.સી. મેટ મેડીકલ કોલજે, અમદાવાદ સાથ ે કરાર 

કરવાનો રહેશે . 
 fhth yt^the< rlbKwkf ntuR એ.એમ.સી. મેટ મેડીકલ કોલજે, અમદાવાદ Ft<u ytvltu ftuR nf œtJtu 

hnuNu lrn. 
 ઉપરોકત જ યા માટે જે ત ેતબકક ેકોઇપણ કારનું રાજકીય કે સં થાકીય દબાણ કરવામા ંઆવશે તો 

તેઓની િનમ ક રદ કરવામાં આવશે. 
 ઉમદેવાર ેઇ ટર યુ માટે લાયકાતનાં અન ેઅનુભવના ં માણપ ની ચકાસણી કરાવવા વખચ હાજર 

થવાનુ ંરહેશે. 
 અરજદાર ેઅર  ફોમ સાથ ેલાયકાત તથા અનુભવનાં તમામ માણપ ની માણીત નકલ જોડવાની 

રહેશે. જો માણપ ની નકલ જોડેલ નહી હોય તો તેવી અર  ર  ગણવામા ંઆવશે તેમજ અર  
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ફોમ ભયા બાદ અર માં દશાવેલ િવગતોના તથા અર  સાથે જોડેલ માણપ ના અસલ પરુાવા 
રજૂ નહી કર ેતો અ ેની ઓફીસથેી લીધેલ િનણય છે લો ગણાશે. ત ેઅગંે ઉમેદવારનો કોઇ હ ક દાવો 
રહેશે નહી.   

 ઉમદેવારનો અનભુવ અસલ માણ પ  ચકાસણી વખત ે અસલ અનુભવના ં માણપ ન ે આધાર ે
ગણવામાં આવશે. 

 પસંદગી પામલે ઉમેદવાર િનમ ંક અિધકારી ઠરાવે ત ેશરતોન ેઆધીન િનમ ંક મેળવવાને પા  થશ.ે  

 આ જ યાની ભરતી કીયાના ંઅનુસંધાને આ હેરાતમાં કોઇપણ કારણોસર તમેાં ફેરફાર કરવાની ક ે
ર  કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ખાતાના ઉ ચ અિધકારીન ેસંપૂણ  હ ક/અિધકાર 
રહેશે અન ેઉ ચ અિધકારી આ માટે કારણો આપવા બધંાયેલ રહેશે નહી.  

 સીલકેટ થયેલ ઉમદેવારની િનમ ંક 3 માસ માટ ેરહેશે.   
 સીલકેટ થયેલ ઉમેદવાર ે એ.એમ.સી. મેટ મડેીકલ કોલજે ltk વખતોવખત ન કી થતા ધારાધોરણો 

માણે કામગીરી કરવાની રહેશે.  
 ઉપરો ત પો ટ માટે જ રી લાયકાત તથા ઉમર અગેંની િવગતો તથા અર  ફોમ 

www.metmedical.edu.in ની લ ક પરથી ડાઉનલોડ ytuÃNl btk sR yuÃjefuNl Vtubo ztWLjtuz 
fhJtlwk રહેશ.ે 

 મા ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમના નામ, સરનામુ,ં ઉમર, શૈ િણક લાયકાત તથા અનુભવ 
અંગેના અસલ માણપ ો અને માણપ ોની માિણત નકલ સાથે નીચે મુજબની િવગતે 
ઇ ટર યુમાં હાજર રહેવાનુ ંરહેશે.  
 

 ર ેશનનો સમય :-  9 AM 

 ઇ ટર યુની તારીખ :- 14 September  

 ઇ ટર યુનું સમય :-    11 AM to 2 PM 

 ઇ ટર યુનું થળ :-     એ.એમ.સી. મેટ મડેીકલ કોલેજ, મણીનગર, અમદાવાદ. 

 ltuk^ :- hrJJth <ubs ònuh hò ltk rœJmu RLxhÔgw <ubs hSMx[uNl ck^ hnuNu. 

 ltuk^:- RLxhÔgw M&rd< fhJtle <theF yºtu &e stK fhJtbtk ytJNu. 

 

 

 

               
                                                                                                                  ડીન  

એ.એમ.સી. મેટ મેડીકલ કોલજે  
 
 


