
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gujarat Medical Education and Research Society 
National Health mission (NHM) Bhavan, 6th floor, Civil 

Hospital, Campus, Sector-12,  
Gandhinagar – 382016 

Advertisement-     /2020 

             Walk in interviews will be held for the posts of Tutor of 
GMERS Medical College, Vadanagar in the Subjects of Anatomy, 
Physiology, Biochemistry, Pathology, Microbiology, 
Pharmacology, Forensic Medicine and Community Medicine at 
GMERS Medical College, Gandhinagar. for appointment on 11-
month Contract basis with fix pay. Interview will be conducted for 
the advertised vacant posts only. All eligible candidates will have 
to appear personally along with requisite certificates as per 
scheduled date for the concerned subject. Interested candidates 
are advised to check the vacancy & other details on website 
before appearing in person.      
          The chairperson, Gujarat Medical Education and Research 
Society, Gandhinagar reserves the rights to accept/ reject any 
application without assigning any reason.   
 

          Format of Application, vacancies and other details for 
Walk-in-interview will be available on our websites:  

www.gmers.gujarat.gov.in 
 

No.   6/ 2020                                                         Chairperson 

http://www.gmers.gujarat.gov.in/


 

 

ગુજરાત મેડીકલ એજ્યુકેશન અને રીસર્ચ સોસાયટી 

નેશનલ હેલ્થ મમશન (NHM) ભવન, ૬ઠ્ઠો માળ, 

સીવીલ હોમપિટલ કેમ્િસ, સેકટર-૧૨, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬ 

 

જાહેરાત 

           જીએમઇઆરએસ મેડીકલ કોલેજ, વડનગર ખાતે એનાટોમી, 
ફીઝીયોલોજી, બાયોકેમેસ્ટ્રી, પેથોલોજી, માઇક્રોબાયોલોજી, ફામાાકોલોજી, 
ફોરેન્સસક મેડીસીન અને કોમ્યનુીટી મેડીસીન  વવભાગોમાાં ટયટુર સાંવગાની 
ખાલી જગ્યાઓ ઉપર ૧૧ માસ કરારરય ધોરણે માવસક રફક્સ વેતનમાાં 
વનમણુાંક માટે મેડીકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર ખાતે વોક ઇન ઇસટરવ્ય ુ
રાખવામાાં આવેલ છે. આ ઇસટરવ્ય ુફક્ત જાહરેાતમાાં  સમાવેશ કરાયેલ 
ખાલી જગ્યાઓ માટે જ છે, યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો સાથે સાંબાંવધત વવષયની વનયત તારીખે જાતે હાજર રહવેાનુાં 
રહશેે, રસ ધરાવનાર ઉમેદવારોએ ઇસટરવ્યમુાાં આવતા પહલેા વેબ સાઇટ 
ઉપરની ખાલી જગ્યા અને અસય વવગતો ચકાસવા જણાવવામાાં આવે છે. 
       ગજુરાત મેડીકલ એજ્યકેુશન એસડ રીસચા સોસાયટી, ચેરપચાનશ્રી 
કોઇપણ કારણ દશાાવ્યા વવના કોઇપણ અરજી સ્ટ્વીકારવા/ નકારવાનો 
અવધકાર રાખે છે. 
       એપ્લીકેશનનુાં ફોમેટ, ખાલી જગ્યાઓ અને વોક ઇન ઇસટરવ્ય ુ
માટેની અસય વવગતો અમારી વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે.   
www.gmers.gujarat.gov.in  
       
ક્રમાાંકઃ ૬/૨૦૨૦                                                    
ચેરપસાનશ્રી   

http://www.gmers.gujarat.gov.in/

