સીનીયર/જુ નીયર રેસીડેન્ટ વોકઇન ઇન્ટરવ્યુ
સુચના
જી.એમ.ઇ.આર.એસ મેડીકલ કોલેજ, સોલા, અમદાવાદ ખાતે જુ નીયર રેસીડેન્ટ
તેમજ સીનીયર રેસીડેન્ટની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નીચે મુજબની સુચનાઓ ધ્યાને
લેવા િવનંતી છે .
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બુધવાર થી શુકર્વાર સુધીમાં આ કચેરીને મળેલ જુ નીયર રેસીડેન્ટ તેમજ સીનીયર
રેસીડેન્ટ ની અરજીઓ મંગળવારના િદવસે લેવામાં આવનાર વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુમાં
ધ્યાને લેવામાં આવશે.
શિનવાર થી મંગળવાર દરમ્યાન રૂબરૂ/ટપાલથી મળેલ અરજીઓ તે પછીના
મંગળવારે ધ્યાને લેવામાં આવશે.
જુ નીયર રેસીડેન્ટ માં જે િવભાગમાં િનમણુંક લેવાની હોય તે િવભાગ સ્પષ્ટ
લખવાનો રહેશે.
બુધવાર થી શુકર્વાર સુધીમાં જુ નીયર /સીનીયર રેસીડેન્ટની જે અરજીઓ મળેલ હશે
તે અરજીઓના વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યુ મંગળવારે લેવામાં આવશે અને જગ્યા ખાલી ન
હોય તો તેમની અરજીઓ દફ્તરે કરવામાં આવશે અને ફરીથી નવેસર થી અરજી
કરવાની રહેશે.
જુ નીયર /સીનીયર રેસીડેન્ટ માટેની શિનવાર થી મંગળવાર સુધીમાં મળેલ
અરજીઓ તે પછીના મંગળવારે ધ્યાને લેવામાં આવશે અને જો તે િદવસે જગ્યાઓ
ખાલી નહી હોય તો અરજીઓ દફ્તરે કરવામાં આવશે અને અરજદારો એ ફરીથી
નવેસરથી અરજીઓ કરવાની રહેશ.ે
દર મંગળવારે સાંજે જુ નીયર /સીનીયર રેસીડેન્ટની આવી ખાલી જગ્યાઓ કયા કયા
િવભાગોમાં ખાલી છે તેની િવગતે માિહતી વેબ સાઇટ પર મુકવામાં આવશે.
પસંદગી પામેલ જુ નીયર /સીનીયર રેસીડેન્ટ ની યાદી ગાંધીનગર ખાતે ની વડી
કચેરી ખાતે થી મંજૂરી મળે થી િનમણુંક આપવામાં આવશે.
જો મંગળવારે જાહેર રજા હશે તો તે પછીના મંગળવારે વોકઇન ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાં
આવશે.

૯.

ઉપર મુજબ સુચનાઓ ખાસ ધ્યાન થી વાંચીને અરજદારોએ અરજીઓ કરવાની
રહેશે.
List of Documents (Attested copies – in following order)
(1) FINAL MBBS / BDS Mark Sheet.
(2) FINAL MBBS/BDS Attempt Certificate.
(3) P. G. MARK SHEET
(4) P. G. Attempt Certificate
(5) MBBS/BDS: GMC/GDC Registration Cert.
(6) P. G. GMC/GDC Registration Certificate.
(7) Degree Certificate.
(8) Teaching Exp. Certificate.
(9) Internship Completion Certificate.
(10) Cast Certificate. (Applicable to domicile of Gujarat)
(11) Non Creamy Layer Certificate (For SEBC Candidate Applicable to domicile of
Gujarat)
(12) School‐Leaving Certificate / Birth Date Certificate.
(13) Research Publication..
(14) NOC/ Relieving order.
(15) PAN Card. (Compulsory)

