ુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપર શન,
બરસાુડં ા ભવન, ભય તળ યે, સેકટર-. ૧૦-એ, ગાંધીનગર
(M.B.B.S ના અ-યાસ.મ માટ લોન મેળવવા1ું અર2પ3ક)

પાસપોટ5 સાઇઝનો
8માણત કર લ
લાભાથ;નો ફાટો

8િત,
કાય5પાલક િનયામક=ી,
ુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપર શન,
બરસાુડં ાભવન, ભય તળ યે,
સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
૧.અરજદાર1ું >ુ? નામ
(પહલા અટક લખવી)
૨.અરજદાર1ું હાલ1ું >ુCું સરનાુ

૩. અરજદાર1ું કાયમી સરનાું

૪.અરજદારની

િત/પેટા

િત

(સGમ અિધકાર =ીનો દાખલો સામેલ કરવો)
૫.અરજદારની જIમ તાર ખ
(>ુરાવા રJુ કરવા )

(DD/MM/YEAR)

૬ અરજદારના િપતા/વાલીનો Lયવસાય
૭. અરજદારના િપતા/વાલીની વાિષOક આવક
(કIયા માટ આવક મયા5 દા નથી પરં P ુ આવકનો દાખલો
સGમ અિધકાર નો સામેલ કરવો ફર2યાત છે ., Rુ માર માટ
આવક મયા5 દા ?. ૨.૫૦ લાખથી વSુ હોવી ન જોઇએ)

૮ અરજદારની શૈGણક લાયકાત
(8માણપ3ની 8માણત નકલ જોડવી)
૯ શૈGણક કારક દW માટ ની મા હતી
( X મેડ કલ કોલેજમાં 8વેશ મેળવવાનો
હોય તે કોલેજ1ું નામ તથા સરનાું તથા
કોલેજનો ફ ભરવાની

ણ કરતો

પ3ની નકલ સામેલ કરવી )
૧૦. લોન માંગણીની રકમ
(વSુમાં વSુ ?. ૨.૫૦ લાખ)
Yથળ –
તાર ખ-

(અરજદારની સહ )

  



к   જ

.

1. YRુલ લીવ[ગ સટW.ની 8માણત કર લી ઝેરોG નકલ
2. . ર શન કાડ5 ની ઝેરોG નકલ
3. છે \લી માક5 શીટની 8માણત નકલ
4. કઇ ]ુિનવ5સીટ તથા કોલેજમાં 8વેશ મળે લછે તેની િવગત
5. બી.X. મેડ કલની કI^ીય ભરતી સિમતીને આપવાની થતી રકમની િવગત અને >ુરાવો
6. ?. ૨૦ ના Yટ _પ ઉપર લાભાથ;1ુ ં સGમ અિધકાર =ીની ?બ? કરાવેલ સોગંદનાુ રJુ કરaુ.ં
7. િપતા/ વાલીનો આવકનો સGમ અિધકાર =ીનો દાખલો રJુ કરવો.
8.

િત bગે1 ુ ં સGમ અિધકાર =ીના 8માણપ3ની ઝેરોG નકલ

9. પોcટ મેd ક Yકોલરશીપ લોન સામે સરભર કરવા બાબતે1 ુ ં સોગંદનાુ ?. ૨૦ ના Yટ _પ
ઉપર રJુ કરaુ.ં
10. અર2 સં> ૂણ5 િવગતેભર જણાLયા 8માણેના દYતાવેજો સ હત X તે સબંિધત તકદાર
અિધકાર =ીને રJુ કરવાની રહશે.

.20/-     
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આથી fુ ં નીચે સહ કરનાર =ી....................................................ુ. .............. .પો.................
તા.......................2....................... આથી સોગંદ > ૂવ5ક

હર કCું hં ક

૧. fુ ં ઉપર જણાવેલ સરનામે રfુ ં hં. અને fુ ં ુજરાત રાજયનો વતની hં.
૨. માર

િત અ1ુiુ ચત જન િત પૈક ....................... િત છે .

૩.હાલમાં મj......................... નો અ-યાસ કર લ છે . અને મને આગળ .....................ના અ-યાસ
માટ ..................................]ુિન/સંYથામાં .......................વષ5 માટ ના અ-યાસ.મમાં 8વેશ
મળે લ છે . Xનો Rુલ ખચ5 Cુ............................... થાય છે .
૪.મને ુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપર શન તરફથી લોનની kુકવણી કરવામાં આવશે તો
કોપર શન તરફથી નકક થયા 8માણેના Lયાજ અને હપતામાં નકક કર લ સમય મયા5 દામાં
વiુલાત ભરપાઇ કરવા સંમતી આ>ુ hં.
૫.લોન તેમજ Lયાજની રકમની પરત kુકવણી કરવામાં kુક થયેથી લોનની એક સામટ રકમ અને
તેના પરના Lયાજની રકમ સ હત વiુલ કરવા િનગમ કાયદ સર1ુ ં હકકદાર રહશે.
૬. મj X અ-યાસ માટ 8વેશ મેળવેલ છે . તે કોસ5ની નકક કર લ સમય મયા5 દામાં કોસ5 >ુરો કર શ
અને અધવlચે અ-યાસ છોડ શ નહ[ અને અ-યાસ છોડવામાં આવશે તો મj X અ-યાસ માટ લોન
 ર આ>ુ ં hં.
મેળવેલ છે તે લોનની રકમ Lયાજ સ હત એક જ હmતામાં ભરપાઇ કરવા માટ બાંહધ
૭. મj X અ-યાસ માટ 8વેશ મેળવેલ છે . તેમાં થયેલ 8ગિત અહવાલ સમય અ1ુસાર રJુ કર શ

અરજદારની/િપતા/વાલી સહ
?બ?

સGમ અિધકાર ની સહ

.20/-     
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આથી fુ ં નીચે સહ કરનાર =ી....................................................ુ. .............. .પો.................
તા.......................2....................... આથી સોગંદ > ૂવ5ક

હર કCું hં ક

૧. fુ ં ઉપર જણાવેલ સરનામે રfુ ં hં. અને fુ ં ુજરાત રાજયનો વતની hં.
૨. માર

િત અ1ુiુ ચત જન િત પૈક ....................... િત છે .

૩. .મને રાજય/કI^ સરકાર=ી તરફથી એમ.બી.બી.એસના અ-યાસ.મ માટ X પોcટ મેd ક
Yકોલરશીપની X રકમ મળશે તે રકમ ુજરાત આ દ િત િવકાસ કોપર શન તરફથી X લોનની
રકમની kુકવણી અમને કરવામાં આવશે તે રકમ સામે Yકોલરશીપની મળે લ રકમ સરભર કરવા
માટ fુ ં સંમિત આ>ુ hં. અને આ કાય5વાહ સામે મને કોઇ જ વાંધો ક હરકત સરnુ ં નથી.તકદાર
અિધકાર =ીને પોcટ મેd ક Yકોલરશીપની આ રકમ સીધેસીધી મારા લોન ખાતામાં જમા કરાવવા
માટ સંમિત આ>ુ hં.

તાર ખYથળ-

અરજદારની/િપતા/વાલીની સહ

?બ?

સGમ અિધકાર ની સહ

