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૧. અરજદાર�ુ ં��ંુૂ નામ:  

૨. પ��યવહાર� ુહાલ�ુ ંસરના�ુ:ં  

 

૩. અ. જ�મ તાર ખ:  

 બ. #મર:તા:૧/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ 

�ણૂ& કર(લ વષ& 

 

૪. *િત ,દવસ ફરજ બ.વવાની તૈયાર  
( √) 

૪ કલાક/૬ કલાક 

૫. શૈ34ણક લાયકાત : M.B.B.S. and above (with registration number) 

5મ પર 3ા �ુ ંનામ 6િુન. / સ7ંથા�ુ ંનામ પર 3ા પાસ 

કયા&� ુ ંવષ& 

મેળવેલવગ&/ 

<ેડ/ટકા 
(I/II/Pass) 

 

િવશેષ ન?ધ 

      

      

      

      

      

તાAતર નો 

પાસપોટ& 

સાઇઝ ફોટો 
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૬. અ�ભુવની િવગત : 

5મ અ�ભુવવાળા હોEા�ુ ં

નામ 

તાર ખ તાર ખ

Fધુી 

Gુલ અ�ભુવ  બ.વેલ સેવાનો 

સમયગાળો 

કંપની/ 

સ7ંથા�ુ ં

નામ 

�
�

3 

 

+
�

 

 4
�


 

૬ -૮ 

કલાકની[ 

સેવા 

૬ કલાકથી 

ઓછા  
 

          

          

          

          

          

૭. અ�ય સફળતા / િવિશMટતા :  

 

 

  

��'5����  

ઉપરોOત તમામ િવગતો સ�ંણુ& સાચી છે. તેમા ંકોઈ પણ *કારની Sલુનો અવકાશ નથી. આમ 

છતા ંઉપર જણાવેલ કોઈ મા,હતી ખોટ  �રુવાર થશે તો માર  ઉમેદવાર / પસદંગી/ િનમVુકં રદ 

થવાને પા� રહ(શે, A Xગે Yુ ંકોઈપણ *કારનો હZ દાવો કર શ નહ . 

 

7થળ:         સહ :  

તાર ખ:        �\ુ નામ:  
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���� ������ / "�# $%�� 1� ��+6�'� 1��� ����� ������� +����� 7���: 
 

૧. અરજદારની જ�મ તાર ખ, શૈ34ણક લાયકાત, અ�ભુવ વગેર(ના જ�ુર  *મા4ણત કર(લ *માણપ�ોની  

નકલનો સેટ, િનયત અર] પ�ક સાથે જોડવાનો રહ(શે. ઈ�ટર�6 ુદર^યાન અસલ *માણપ�ો ચકાસણી 

માટ( બતાવવાના ંરહ(શે. 

૨. અરજદાર( 7વખચ_ ઈ�ટર�6 ુમાટ( િનયત 7થળે તથા સમયે હાજર થવા�ુ ંરહ(શે. 

૩. સદરYુ ંિનમVુકં `Oત કામચલાઉ અને ૧૧ માસ માટ( આપવામા ંઆવશે. 

૪. નવસાર  Gૃિષ 6િુનવિસbટ  કરાર આધાર ત/ફ Oસ પગાર થી પસદંગી પામેલ તબીબી અિધકાર ને 

િનયમીત કમ&ચાર  તર ક( િનમVુકં આપવા બધંાતી નથી તથા કરાર આધા,રત પસદંગી પામેલ 

ઉમેદવાર 6િુનવિસbટ ના િનયિમત કમ&ચાર  ને મળતા લાભોનો કોઈ *કારનો દાવો કર  શકશે નહ . 

૫. િનમVુકં કરતા અિધકાર , જ�ુર જણાય તો વહ વટ  કારણોસર ક( અ�ય ર તે, પસદંગી પામનાર 

ઉમેદવારને કોઈપણ .તની નોટ સ ક( વળતર વગર cટા કર  શOશે. 

૬. કરાર આધાર ત / ફ Oસ પગાર થી પસદંગી પામેલ તબીબી અિધકાર એ એક સeતાહમા ંહાજર થવા�ુ ં

રહ(શે. હાજર ન,હ થનાર ઉમેદવારની િનમVુકં આપોઆપ રE થયેલ ગણાશે. 

૭. અર] કરનાર ઉમેદવાર ને fજુરાતી ભાષા�ુ ંgાન હોhુ ંજ�ુર  છે. 

8. સામા�ય સજંોગોમા ં કરાર આધાર ત તબીબી અિધકાર એ પોતાની સેવાઓ રિવવાર તથા .હ(ર ર.ઓ 

િસવાય નવસાર  Gૃિષ 6િુનવિસbટ , નવસાર ના આરોiય ક(�j ખાતે આપવાની રહ(શે. 

9. આકk7મક સજંોગો / ઈમરજ�સી ક(ઈસમા ં �કુરર કર(લ સેવાના સમય િસવાય પણ પ,રk7થિતને આિધન 

સારવાર આપવાની રહ(શે. 

10. પસદંગી પામેલ સદરY ુતબીબી અિધકાર એ તેમના િનવાસ7થાનેથી નવસાર  Gૃિષ 6િુનવિસbટ , નવસાર ના 

આરોiય ક(�j ખાતે જવા આવવાની સગવડ પોતાની ર તે કરવાની રહ(શે. તે માટ( 6િુનવિસbટ  તરફથી કોઈ 

વાહનની સગવડ કરવામા ં આવશે નહ . આકk7મક સજંોગો/ઈમરજ�સી ક(ઈસમા ં જ�ુર પડlથેી ઉપલmધ 

6િુનવિસbટ  વાહનનો ઉપયોગ કર  શકશે. 

11. આ િસવાય 6િુનવિસbટ  તરફથી વખતો વખત .ર  કરવામા ંઆવતા િનયમો અથવા Yકુમો સદરY ુતબીબી 

અિધકાર ને બધંનકતા& રહ(શે. 

12. આ િનમVુકં સબંિધત સેવાઓ Xગ ે વાદ-િવવાદ ક( અ�ય બાબતે િનણ&ય લેવાનો અિધકાર નીચ ે સ,હ 

કરનારનો અબાિધત અને આખર  ગણાશે A િનમVુકંદારને બધંનકતા& રહ(શે. 

13. પસદંગી પામેલ સદરY ુતબીબી અિધકાર  તર ક(ની પોતાની સેવા ચાn ુરાખવા માગંતા ના  હોય તો તે 

અગાઉ તેમણે 6િુનવિસbટ ને પદંર ,દવસ પહ(લા .ણ કરવાની રહ(શે. 

 ઉપર જણાવેલ તમામ શરતો મને મા�ય છે. 

7થળ:         સહ : 

તાર ખ:        �\ુ નામ: 


