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તબીબી અષિકારીનાાં 
વૉક-ઇન ઇન્દ્ટરવ્ય ુમાટે નુાં  

અરજી પત્રક 
 

  
૧. પરૂ્ણ સમય/ પાર્ણ ર્ાઇમ:-  

૨. અરજી કરનારન ું પરેૂપરૂ ું નામ:-  

૩. હાલ ન ું સરનામ ું પીનકોડ નબુંર સાથે:-  

 

૪. જન્મ તારીખ ( આકુંડામાું)  
ઉંમર ( તા: ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ) 

 

૫. શૈક્ષણર્ક લાયકાત :- 

ક્રમ પરીક્ષા ન ું નામ ય નન. / 
સુંસ્થાન ું 
નામ 

પરીક્ષા 
પાસ 

કયાણન  ું વર્ણ 

મેળવેલ/વર્ણ/ગ્રેડ/ર્કા નવર્ય 
મ ખ્ય/ર્ૌર્ પ્રથમ દ્વિતીય પાસ 

        

        

        

        

        

તાજેતર નો 

પાસપોર્ણ 

સાઇઝ ફોર્ો 



 

૬. અન ભવની નવર્ત :- 

ક્રમ અન ભવવાળા 
હોદ્દાન ું નામ 

ક્ાુંથી  ક્ાું 
સ ધી 

ક લ અન ભવ  સનવિસ કન્ડીશન કુંપની/સુંસ્થાન ું નામ 

વિ
ષ  

મા
સ 

દિ
વસ

 ૨૪ 
કલાક 

ઑફીસ 
સમય 

પાટષ  
ટાઇમ 

           

           

           

           

           

૭. અન્ય સફળતા /નવનશષ્ર્તા :-  

 

 

 

બાાંહિેરી  

ઉપરોક્ત તમામ નવર્તો સુંપરૂ્ણ સાચી છે. તેમાું કોઇપર્ પ્રકારની ભ લનો અવકાશ નથી. આમ છતાું ઉપરોક્ત 

પૈકીની કોઇ માહહતી ખોર્ી પ રવાર થશે તો મારી ઉમેદવારી /પસુંદર્ી /નનમણ ૂુંક રદ થવાને પાત્ર રહશે, જે અંર્ે હ ું 

કોઇપર્ પ્રકારનો હક્ક દાવો કરી શકીશ નહી .  

સ્થળ: ___________________  સહી: _____________________ 

તારીખ: __________________ નામ :____________________  



 

કરાર આિારીત /ફીક્સ પગાર થી ષનમણુાંક થનાર તબીબી અષિકારી માટેની શરતો 

૧) અરજદારે  જન્મ તારીખ, શૈક્ષણર્ક લાયકાત,  મેડીકલ કાઉંન્સીલન  પ્રમાર્પત્ર, અન ભવ વર્ેરેના જર રી એવા તમામ 

પ્રમાણર્ત કરેલ પ્રમાર્પત્રોની  ની નકલ નો સેર્ નનયત અરજી પત્રક સાથે જોડવાનો રહશેે. ઇન્ર્રવ્ય  દરમ્યાન 

અસલ પ્રમાર્પત્રો ચકાસર્ી મારે્ બતાવવાનાું રહશેે.   

૨) અરજદારે સ્વખચે ઇન્ર્રવ્ય  મારે્ નનયત સ્થળ તથા સમયે હાજર રહવેાન ું રહશેે.  

૩) નનમણ ુંક ફ્કક્ત કામચલાઉ ૧૧ માસ મારે્ આપવામાું આવશે. 

૪) નવસારી કૃનર્ ય નનવનસિર્ી નનમણ ુંક પામતા કમણચારીને કાયમી કમણચારી તરીકે નનમણ ુંક આપવા બુંધાતી નથી તથા 

ઉમેદવાર નનમણ ુંક મળ્યે કાયમી કમણચારી ને મળતા લાભો નો કોઇ પ્રકાર નો દાવો કરી શકશે નહી.  

૫) પસુંદર્ી પામનાર ઉમદેવારને ર્મે ત્યારે સેવામાુંથી કોઇપર્ જાતની નોર્ીસ કે વળતર વર્ર નનમણ ુંક કરતા 

અનધકારી છુર્ા કરી શકશે.  

૬) નનમણ ુંક કરવામાું આવેલ ઉમેદવાર ને એક સપ્તાહમાું હાજર થવાન ું રહશેે. હાજર નહહિં થનાર ઉમેદવાર ની નનમણ ુંક 

આપોઆપ રદ્દ થયેલ ર્ર્ાશે. 

૭)અરજી કરનાર ઉમેદવાર ને ગ જરાતી ભાર્ાન ું જ્ઞાનહોવ ું આવકાયણ છે. 
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