બી.જે.મેડીકલ કોલેજ,
સિસિલ હોસપિટલ કે મ્િિ, અિારિા, અમદાિાદ-૩૮૦૦૧૬
ભરતી જાહેરાત
તા.૧૦/૧૨/૨૦૨૧
ગુજરાત િરકાર, આરોગ્ય અને િસરિાર કલ્યાણ સિભાગના તા. ૦૯/૧૨/૨૦૨૧ ના ઠરાિ ક્રમાાંક:
એમિીજી/૧૦૨૦૨૧/એિએફએિ-૩૬૯-િ-જ િસરિત્રમાાં દર્ાાિેલ ર્રતોને આસિન અત્રેની િાંપથામાાં ઉિિબ્િ કુ લ અનુપ નાતક
બેઠકોની ૫૦% બેઠકો િર માસિક રૂI. ૬૩૦૦૦/- ના સફક્િ િેતન િાથે જુ નીયર રેિીડેન્ટ ડોક્ટરોની તદ્દન હાં ગામી અને કરારીય
સનમણુક કરિાની થાય છે . તો ઉિરોક્ત જગ્યા માટે ગુજરાત િરકાર, આરોગ્ય અને િસરિાર કલ્યાણ સિભાગના તા.
૦૯/૧૨/૨૦૨૧ ના ઠરાિ ક્રમાાંક: એમિીજી/૧૦૨૦૨૧/એિએફએિ-૩૬૯-િ-જ િસરિત્ર અને રાજય િરકાર તથા નેર્નલ
મેડીકલ કસમર્નના િૂચિેલ લાયકાતના િોરણો િસરિૂણા થતા હોય તેિા ઈચ્છુક ઉમેદિારોએ નીચે પ્રમાણે ના કાયાક્રમ મુજબ
ઉિસપથત રહેિાનુ રહેર્.ે
તારીખ
િમય
પથળ
નીચે મુજબના
NEET PG
-2021 ALL INDIA RANK
િરાિતા ઉમેદિારો
૧૪/૧૨/૨૦૨૧
બિોરે ૨:૦૦
કિોટી ભિન(Examination Hall), ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
1 to 10000
(માંગળિાર)
કલાકે
િી.એિ.એમ સિભાગની બાજુ માાં, બી.જે.મેડીકલ કોલેજ,
સિસિલ હોસપિટલ કે મ્િિ, અમદાિાદ
પિલેસખત અરજી િાથે નીચે જણાવ્યા મુજબના પ્રમાણિત્રોની Self attested (પિપ્રમાસણત) નકલો િાથે ઉિસપથત
રહેિાનુ રહેર્ે.
૧) ૧ િાિિોટા િાઇઝનો ફોટો
૨) નીટ િી.જી ૨૦૨૧ પકોર કાડા
૩) ફાઈનલ યર એમ.બી.બી.એિની માકા ર્ીટ
૪) ઈન્ટનાર્ીિ કમ્િલીર્ન િટીફીકે ટ
૫) પ્રોસિઝનલ રજીપટર ે ર્ન િટીફીકે ટ (ગુજરાત મેડીકલ કાઉન્િીલ)
૬) આિાર કાડા
ઉમેદિાર હાજર ન રહી ર્કે તો તેના પ્રસતસનસિએ Authority letter અને ઉમેદિારની પિલેસખત અરજી તેમજ
ઉિરોક્ત પ્રમાણિત્રો િાથે ઉિસપથત રહેિાનુ રહેર્.ે
દરેક ઉમેદિારે ઉિરોક્ત તમામ પ્રમાણિત્રો િાથે ઉિસપથત રહેિાનુ રહેર્.ે જો કોઈ ઉમેદિાર ઉિરોક્ત
પ્રમાણિત્રોમાાંથી કોઈિણ પ્રમાણિત્ર રજુ નહી કરે તો તેિા ઉમેદિારને Eligible ગણિામાાં આિર્ે નહી અને તેને બેઠકની
ફાળિણી કરિામાાં આિર્ે નહી.
ઉમેદિારે સનમણુક મેળવ્યાથી ૨૪ કલાકમાાં હાજર થિાનુ રહેર્.ે જો કોઈિણ ઉમેદિાર ૨૪ કલાકમાાં હાજર થર્ે નહી
તો તેમની સનમણૂક આિોઆિ રદ્દ થઈ જર્ે.
જો ઉિરોક્ત પ્રસક્રયા દરમ્યાન બેઠકો ખાલી રહેર્ે તો NEET PG-2021 ALL INDIA RANK ના ૧૦૦૦૧ થી ર્રૂ થતા
આગળના ઉમેદિારોને બોલાિિામાાં આિર્ે જેનો સિગતિાર કાયાક્રમ િછીથી જાહેર કરિામાાં આિર્ે જેની િિે ઉમેદિારોએ
નોિ લેિી.

સનયામક
તબીબી અનુપ નાતક સર્ક્ષણ અને િાંર્ોિન
બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાિાદ

