રાજ્ય સરકારશ્રી હસ્તકની/GMERS મેડીકલ કોલેજોના બોન્ડેડ તબીબએ નનમણક
ું મેળવવા માટેન ું ફોમમ
(ફોમમ ફકત ગજરાતી ભાષામાું જ ભરવ)ું

પ્રનત,
કનમશ્નરશ્રી,
આરોગ્ય તબીબી સેવા અને તબીબી નિક્ષણ (આ.નવ)
ગાુંધીનગર

તબીબએ ફોટા ઉિર
સહી કરે લ િાસિોટા
સાઈઝનો ફોટો
ચોટાડિો

૧. તબીબન ું નામઃ- ડો.

(અટક/નામ/પિતા-િપતન ું આખ ું નામ)
૨. કાયમી સરનામઃ-.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

જી................................................િીન કોડ નું........................................................

૩. મોબાઇલ નું.- ..................................ઇ-મેલ આઇડી નુંબર :- ..........................................................
૪. જન્મ તારીખ :- ........./........../.................

૫. ફાઈનલ (MBBS) િાસ કયાાની પિગત-: િાસ કયાાન ું િર્ા

(ફાઇનલ િાટા -૧ અને િાટા -રના ભેગા ગણિા)...................

૬. ફાઈનલ (MBBS) િાસ કયાાના
પ્રયત્ન (એટેમ્િ) સર્ટિર્ફકે ટ

:-

પ્રયત્ન

કલ ગણ

............

મેળિેલ ગણ

.................

સર્ટિર્ફકેટ નુંબર

.................

ટકા

..........................

..............

તારીખ

...............

૭. ઇન્ટનાશીિ પ ૂણા કયાાનો સમયગાળો - તા......../......../.......... થી તા......../......./................
સર્ટિર્ફકેટ નુંબર/તારીખ :-

નું..............................,

તા......../......./................

૮. મેડીકલ કોલેજન ું નામ/ સ્થળ :-............................................................................................................
૯. યપનિાપસટી ડીગ્રી સટીફીકેટ :-

સટીફીકેટ નુંબર:- .........................તારીખ:-......../......../..............

૧૦. ગજરાત મેડીકલ કાઉન્સીલ અમદાિાદના રજીસ્રેશનની પિગત :રજીસ્રેશન નુંબર................................... અને

તારીખ ........./........./..............

૧૧. જાપતની પિગત:- ............................... જનરલ /એસસી/એસટી/એસઈબીસી.........................................
૧૨. (SC/ST/SEBC) સટીફીકેટની પિગત :-

સટીફીકેટ નુંબર- ..................... તા......../........./...........

૧૩. PH (ફીઝીકલ હેન્ડીકેિ) હોય તો :- ટકાિારી .........% સટીફીકેટ નુંબર.................તા...../......./...........
૧૪. બોન્ડની પિગતઃ

(૧) સેિાનો સમયગાળોઃ- ૧ િર્ા / ૩ િર્ા
(ર) સોલિુંસી/ બેંકગેરુંટી

...................................
...................................

૧િ. જો બેંક ગેરુંટી હોય તો, બેંક ગેરુંટી પ ૂણા થિાની તારીખ...../......./.........બેંકન ું નામ..............................

૧૬. િસુંદગીનો જીલ્લો:- (૧).....................................................................................................................

(૨).........................................................................(૩).....................................................................
(૪).........................................................................(૫).....................................................................

૧૭. બાુંહધ
ે રી:- આથી હું જાહેર કરું છું,કે ઉિર દશાાિેલ પિગતો સુંપ ૂણા સત્ય છે , જો તે ખોટી કે ગેરમાગે
દોરનારી જણાશે તો સરકારશ્રીનો પનણાય મને બુંધનકતાા રહેશે.

તારીખઃ....../......./.................
સ્થળ:-.................................

(તબીબની સહી)

..૨..
..૨..

અરજી ફોમમ સાથે નીચે મજબનાું પ્રમાણપત્રો રજ કરવા –
૧. સ્કલ લીિીંગ સટીર્ફકેટ.
૨. આધાર કાડા ની નકલ

૩. એમ.બી.બી.એસની ફાઇનલ િર્ા(િાટા -૧ / િાટા -ર) માકા શીટની નકલ.
૪. પ્રયત્ન (એટેમ્ટ) પ્રમાણિત્રની નકલ.

૫. ઇન્ટનાશીિ કમ્્લીશન પ્રમાણિત્રની નકલ
૬. ડીગ્રી પ્રમાણિત્રની નકલ.

૭. ગજરાત મેડીકલ કાઉન્સીલ રજીસ્રે શન પ્રમાણિત્રની નકલ.
૮. જાપત પ્રમાણિત્રની નકલ (લાગ િડત ું હોય તો)

૯. ફીઝીકલ હેન્ડીકેિ પ્રમાણિત્ર નકલ (લાગ િડત ું હોય તો)
ઉક્ત પ્રમાણપત્રો સ્વયું પ્રમાણણત કરવાનાું રહેિે.

