
�વક�પ પ�ક

શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૯-૨૦ પહેલા એમ.બી.બી.એસ. અ�યાસ�મમાં �વેશ મેળવેલ �વ�ાથ�ઓ માટ�ેું
�વક�પ પ�ક

સદંભ�:

૧. આરો�યઅને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગના ૨૮-૦૬-૨૦૧૩ નાં ઠરાવ �માકં
એમ.સી.�./૧૦૧૩/એસ.એફ.એસ.-૫૪/જ

૨. આરો�યઅને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગના ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ નાં ઠરાવ �માકં
એમ.સી.�./૧૦૧૯/એસ.એફ.એસ.-૨૬/જ

માનનીય સાહેબ�ી,

હુ� ________________________________________ (�વ�ાથ��ંુ �ૂ�� નામ), _____________

______________________________________________________________________________(સરના�ુ)ં હાલ
_______________________મડે�કલ કોલેજના __________ વષ� માં અ�યાસ ક�� છુ� . મે શૈ��ણક વષ� ૨૦____-૨૦_____
માં �વેશ મળેવેલ હતો. આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગના તા.૨૮-૦૬-૨૦૧૩ નાં ઠરાવ �માકં
એમ.સી.�./૧૦૧૩/એસ.એફ.એસ.-૫૪/જ અતંગ�ત મારે �ા�ય �વ�તારમાં ૩ વષ�ની ફરજ બ�વવાની છે તેની મને �ણ છે.
તે અ�વયે મે ��પયા પાંચ લાખની બ�ક ગેર� ટ�/ સો�વ�સી નાં જ�ર� દ�તાવેજ કોલેજ કચેર�માં જમા કરાવેલ હતા.

આરો�યઅને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગના નવા ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ નાં ઠરાવ �માકં એમ.સી.�./ ૧૦૧૯/એસ.એફ.એસ.
-૨૬/જ અ�વયે બો�ડ ની શરતોમાં �ધુારો કરવામાં આવેલ છે, જેમાં �ા�ય સવેાઓનો સમયગાળો ૩ વષ� થી ઘટાડ�ને ૧ વષ�
કરવામાં આવેલ છે અને બો�ડ ની રકમ ૫ લાખ ને બદલે ૨૦ લાખ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ૫ લાખની રકમનો બો�ડ બ�ક
ગેર� ટ�/ સો�વ�સી �વ�પે અને બાક�ના ૧૫ લાખ ��પયા ની રકમ માટે ��પયા ૩૦૦નાં �ટે�પ પેપર પર બાહેધર� આપવાની છે.

તો હુ� સરકાર�ીનાં આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગના નવા ૧૪-૦૮-૨૦૧૯ નાં ઠરાવ �માકં એમ.સી.�./
૧૦૧૯/એસ.એફ.એસ.-૨૬/જ અ�વયે બો�ડ ની નવી શરતો નો �વીકાર ક�� છુ� . તે માટનેી જ�ર� ���યા �દવસ 30માં �ૂણ�
કર�ને આપવાની છે તેની મને �ણ છે.

�વ�ાથ��ંુ નામ:___________________________________________________________

�પતા�ંુ નામ:____________________________________________________________

મોબાઈલ નંબર:________________________ આધાર કાડ� નંબર:____________________________

માતા�ંુ નામ:____________________________________________________________

મોબાઈલ નંબર:________________________ આધાર કાડ� નંબર:____________________________

સરના�ુ:ં _______________________________________________________________________

સો�વ�સીઆપનાર �ય��ત�ંુ નામ:____________________________________________



સો�વ�સીઆપનાર �ય��તનો મોબાઈલ નંબર: ____________________________________

આધાર કાડ� નંબર:____________________________

સો�વ�સીઆપનાર �ય��ત�ંુ સરના�ુ:ં__________________________________________________

______________________________________________________________________________

સા�ીનાં નામ અને સરનામાં (બો�ડ ફોમ� માં જે સા�ી ની સહ�કરાવી હોય તેજ સ�ીની સહ� કરાવવી)

સા�ી ૧.: સા�ી ૨.:

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

___________________________________ ____________________________________

આધાર કાડ� નંબર:_____________________ આધાર કાડ� નંબર:_____________________

બીડાણ:

૧. ૫ લાખ નાં બો�ડ માટે આપેલ બ�ક ગેર� ટ�/ સો�વ�સી ની નકલ

૨. દરેક �ય��તનાં આધાર કાડ�ની �વ�માણંીત નકલ (�વ�ાથ�/માતા/�પતા/સો�વ�સીઆપનાર/ સા�ી ૧/સા�ી ૨)


