આરો ય તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશ ણ
(ત.િશ.)ના કિમ ર ીની કચેરી, લોક નં.૪/૩,
ડા. વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦.
હે રાત
રાજયની સરકારી મેડીકલ કોલે ખાતેની ટયુટર સંવગ વગ-ર
ની જ યાઓ એડહોક ધોરણે ભરવા માટે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના
રોજ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી બ અર ઓ
મંગાવવામાં આવેલ. જે અ વયે તૈયાર કરવામાં આવેલ
ઉમેદવારોની
યાદીઓ
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૭
અને
તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૭ના રોજ વેબસાઈટ ઉપર િસ ધ કરવામાં
આવેલ છે . જે અ વયે સબંિધત ઉમેદવારોને નીચે દશા યા મુજબ
િનયત તારીખોએ િવષયવાર બ મુલાકાત માટે ઉપિ થત રહે વા
અંગે જણાવવામાં આવે છે .
તારીખ
િવષય
ઉમેદવારોનો
યાદી મ
એનાટોમી
૧ થી ૫૭
તા.૧૫/૦૫/૧૭ જનરલ એનાટોમી
૧ થી ૮
ફોરે સીક મેડીસીન
૧ થી ૪૫
ફીઝીયોલો
૧ થી ૭પ
તા.૧૬/૦૫/૧૭
જનરલ ફીઝીયોલો
૧ થી ૨૬
બાયોકે મે ટી
૧ થી ૬૮
તા.૧૭/૦૫/૧૭ બાયોકે મે ટી (ડે ટલ) ૧ થી ૧૨
જનરલ ફામાકોલો
૧ થી ૨૪
તા.૧૮/૦૫/૧૭ માઈ ોબાયોલો
૧ થી ૧૦૮
તા.૧૯/૦૫/૧૭ પેથોલો
૧ થી ૧૨૪
તા.૨૦/૦૫/૧૭ પી.એસ.એમ.
૧ થી ૧૧૨
એને થેશીયોલો
૧ થી ૯૩
તા.૨૨/૦૫/૧૭
ઓ થલમોલો
૧ થી ૮
રે ડીયોલો
૧ થી ૯૦
તા.૨૩/૦૫/૧૭
રે ડીયોથેરાપી
૧ થી ૧૬
ઈ ટર યુ થળઃ- એમઈઆરએસ મેડીકલ કોલેજ, ગાંધીનગર.
ઈ ટર યુ સમયઃ-સવારે ૧૦.૩૦ થી
ઉમેદવારોએ વખચ ઉપિ થત રહે વાનું રહે શે.
િનયત તારીખે અને સમયે ઉપિ થત નહી રહે નાર ઉમેદવારની
કોઈપણ તની રજુ આત ાહય રાખવામાં આવશે નહી.
કિમ ર

Commissionerate of Health, Medical Services and
Medical Education (M.E.),
4, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010
ADVERTISEMENT
Application where invited on 18/01/2017 for the post
of Tutor Class-II in Govt. Medical Colleges, list of
candidate were published on 28/03/2017 and
02/05/2017 on website. All concerned eligible
candidate hereby informed to remain present for
personal interview on specified dates as per following
schedule.
Date
Subject
Candidate
List No.
Anatomy
1 to 57
Dt.15/05/17 General Anatomy
1 to 8
Forensic Medicine
1 to 45
Physiology
1 to 75
Dt.16/05/17
General Physiology
1 to 26
Biochemistry
1 to 68
Dt.17/05/17 Biochemistry (Dental) 1 to 12
General Pharmacology 1 to 24
Dt.18/05/17 Microbiology
1 to 108
Dt.19/05/17 Pathology
1 to 124
Dt.20/05/17 P. S. M.
1 to 112
Anaesthesiology
1 to 93
Dt.22/05/17
Ophthalmology
1 to 8
Radiology
1 to 90
Dt.23/05/17
Radio Therapy
1 to 16
Place of Interview:- GMERS Medical College,
Gandhinagar.
Interview Time:- 10.30 am onwards
Candidate have to remain present on own expense.
No representation will considered from candidate who
remained absent on given date and time as per
schedule.
Commissioner

