
આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-૧૦૨૦૧૧-એસએફ  

એસ-૭૭-જ અ(વયે ઉ*ચતર પગાર ધોરણ મળેવવા માટ/0 ુ ંઅર# પ2ક. 
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      4ેષક: 

નામ:......................................................... 

હો7ો:.......................................................... 

  .............................................કોલજે, 

4િત, 

ડ;ન<ી, 

...........................................કોલજે 

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

િવષય: તબીબી િશ?કના ક/ર;અર એડવા(સમે(ટ @ક;મ AતગBત 4થમ /�Dતીય  ઉ*ચતર પગાર  

ધોરણનો લાભ મળવા બાબત. 

<ીમાન, 

 ઉપરોEત  િવષય પરFવે સિવનય જણાવવા0ુ ં ક/ Gુ,ં ડો.........................................................,  
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કોલેજ .........................................ખાતે ફરજ બKLુ ં M.સરકારના આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના 

તા.૧૨/૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-૧૦૨૦૧૧-એસએફએસ-૭૭-જ ની જોગવાઈ Oજુબને 

તા.........................ના ંરોજ ................................સવંગBમા ં4થમ /�Dતીય  ઉ*ચતર પગાર ધોરણ મળવા પા2 

થાય છે.આ સદંભBમા ંમાર; િવગતો નીચે Oજુબ છે. 
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૩. જ(મ તાર;ખ:..................................................................................................................................... 

૪. હો7ો:................................................................................................................................................. 

૫. હાલ0ુ ંપગાર ધોરણ :........................................................................................................................ 

૬. હાલના સવંગBમા ંહાજર થયા તાર;ખ:................................................................................................... 
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૯. મળવાપા2 નLુ ંઉ*ચતર પગાર ધોરણ (પે @ક/લ અને પે બે(ડ)............................................................. 
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        આપનો િવ_ા` ુ, 

 

         સહ;................................................ 

         ડો................................................... 

હો7ો................................................ 

..............................................િવભાગ  

બીડાણ: 
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૪. બઢતી મdયા Aગનેા Gકુમની નકલ. 

૫. િનયત બહ/ધર; ખત 
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૭. �હ(દ; પર;?ા પાસ કયાB Aગ0ેુ ં4માણપ2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના તાતાતાતા....૧૨૧૨૧૨૧૨////૦૪૦૪૦૪૦૪////૨૦૧૨ ૨૦૧૨ ૨૦૧૨ ૨૦૧૨ ના ના ના ના ઠરાવ �માકંઠરાવ �માકંઠરાવ �માકંઠરાવ �માકં::::એમસી#એમસી#એમસી#એમસી#----૧૦૨૦૧૧૧૦૨૦૧૧૧૦૨૦૧૧૧૦૨૦૧૧----

એસએફ એસએફ એસએફ એસએફ એએએએસસસસ----૭૭૭૭૭૭૭૭----જ અ(વયે જ અ(વયે જ અ(વયે જ અ(વયે આપવા0ુ ંથf ુ ંબાહ/ધર; પ2આપવા0ુ ંથf ુ ંબાહ/ધર; પ2આપવા0ુ ંથf ુ ંબાહ/ધર; પ2આપવા0ુ ંથf ુ ંબાહ/ધર; પ2.    
 

બાહpધર; 

 Gુ,ં ડો..........................................................................કચેર;મા.ં.................................................કોલજે 

............................................ખાતે ..............................................................................વગB-૧/૨ તર;ક/ ફરજ 

બKLુ ંM.મq આરો�ય અને પ�રવાર ક�યાણ િવભાગના તાર;ખ ૧૨/૦૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-

૧૦૨૦૧૧-એસએફ એસ-૭૭-જ તેમજ આ િવભાગના તાર;ખ ૧૧/૦૯/૨૦૧૫ ના ઠરાવ 

�માકં:એમસી#/૧૦૨૦૧૩/૬૧૭/વ ની જોગવાઈઓ વાચંી છે.આથી Gુ ં તેમા ં જણાવેલ શરતો સાથે 

સહમત થાr M. વsમુા ંઆથી બાહ/ધર; આRુ ંM ક/ ઉ*ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મળવાપા2 થયાના 

બે વષB `ધુીમા ં@વેt*છકિનLિૃv લr તો છે�લે ઉ*ચતર પગાર ધોરણમા ંમળવાપા2 પગાર ધોરણ હ/ઠળ 

o લાભ લીધેલ હશે. તે પરત આપવા Gુ ંસમતં M. 

 

@થળ:      તબીબી /દંત િશ?કની સહ;............................... 

તાર;ખ :     તબીબી /દંત િશ?કની નામ............................... 

      તબીબી /દંત િશ?કની હો7ો.............................. 

      કોલેજ0ુ ંનામ .................................................. 

 

 

ખાસ નwધખાસ નwધખાસ નwધખાસ નwધ::::---- 

- આ આ આ આ ફોમBમા ંકોઈ પણ ઉમેરો ફોમBમા ંકોઈ પણ ઉમેરો ફોમBમા ંકોઈ પણ ઉમેરો ફોમBમા ંકોઈ પણ ઉમેરો ,,,,ફ/રફારફ/રફારફ/રફારફ/રફાર,,,,ફ/રબદલી ક/ રદ કરવાની કામગીર; કર; શકાશે ન�હફ/રબદલી ક/ રદ કરવાની કામગીર; કર; શકાશે ન�હફ/રબદલી ક/ રદ કરવાની કામગીર; કર; શકાશે ન�હફ/રબદલી ક/ રદ કરવાની કામગીર; કર; શકાશે ન�હ 

 

 



 

             

બાહં/ધર; ખત 

 

આથી Gુ ંકxલુ કTંુ M ક/, સરકાર<ીના તા.૧૨/૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-૧૦૨૦૧૧-એસએફ 

એસ-૭૭-જ અ(વયે ઉ*ચતર પગાર ધોરણની યોજના હ/ઠળની પગાર બાધંણી અ(વયે મને yકુવવામા ંઆવેલ 

વધારાની રકમ સરકાર<ીની 4વતBમાન પZધિત 4માણે રાબેતા Oજુબ વ`લુ કરવાની રહ/શે. 

 

@થળ:      તબીબી /દંત િશ?કની સહ;............................... 

તાર;ખ :     તબીબી /દંત િશ?કની નામ............................... 

      તબીબી /દંત િશ?કની હો7ો.............................. 

      કોલેજ0ુ ંનામ .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

િવક�પ ફોમBિવક�પ ફોમBિવક�પ ફોમBિવક�પ ફોમB 

Gુ.ં ડો. ..........................................................., ......................................................કોલેજ ખાતે  

...............................................(વગB-૧/૨) ના હો7ા પર ફરજ બKLુ ંM. Gુ ંસરકાર<ીના આરો�ય અને પ�રવાર 

ક�યાણ િવભાગના તા.૧૨/૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-૧૦૨૦૧૧ એસએફએસ-૭૭-જ અ(વયે રાzયના 

તબીબી િશ?ણ િવભાગમા ં બઢતીની તકોમા ં `ધુારો કરવા બાબતની યોજના હ/ઠળ સદરG ુ પગાર ધોરણ 

તા.૧/૧/૨૦૦૬ થી @વીકારવાનો િવક�પ આRુ ંM. 

આથી આપવામા ંઆવેલ િવક�પ આખર; છે અને હવે પછ;ની કોઈ પણ તાર;ખમા ં ફ/રફાર કર; શકાશે 

ન�હ,o Gુ ં@વીકાTંુ M. 

 

@થળ:.........................................................      સહ;: ..................................................................... 

તાર;ખ.......................................................     નામ ........................................................................ 

માર; સમ? સહ; કર/લ છેમાર; સમ? સહ; કર/લ છેમાર; સમ? સહ; કર/લ છેમાર; સમ? સહ; કર/લ છે.... 

 

સહ; સહ; સહ; સહ; ............................................................................................................................................................................................................ 

((((કચેર;ના વકચેર;ના વકચેર;ના વકચેર;ના વડાનો સહ;ડાનો સહ;ડાનો સહ;ડાનો સહ;////િસ{ોિસ{ોિસ{ોિસ{ો)))) 

 

 

 

 

 

 



િવક�પ0ુ ંફોમB 
 

Gુ.ં.........................................................,........................... કચેર;મા.ં...................................કોલેજ  

ખાતે ..................................................સવંગBમા ં...........................વગB-૧/૨.તર;ક/ ફરજ બKLુ ંM. 

સરકાર<ી ના ................................................િવભાગના તાર;ખ ..........................ના સરકાર; ઠરાવ 

�માકં:....................................................અ(વયે સીનીયર @ક/લ .િસલેEશન \ેડ/ટ;eુ કિમશન Oજુબના 

પગાર ધોરણ હ/ઠળ મને તાર;ખ ................થી અમલમા ંઆવે તે ર;તે લાભ આપવામા ંઆવેલ છે.તે 

જતો કર;ને હવે આથી ઉEત . સીનીયર @ક/લ .િસલેEશન \ેડ/ટ;eુ કિમશન Oજુબના પગાર ધોરણના 

બદલે Gુ.ં તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૨ ના ઠરાવ �માકં:એમસી#-૧૦૨૦૧૧ એસએફએસ-૭૭-જ અ(વયે રાzયના 

તબીબી િશ?કોને ઉ*ચતર પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબતની યોજના @વીકારવા અને તે યોજના હ/ઠળ 

સદરG ુપગાર ધોરણ @વીકારવાનો િવક�પ આRુ ંM. 

 Gુ ંઆથી કxલુ કTંુ M ક/ મને આગાઉ સીનીયર @ક/લ/િસલેEશન \ેડ/ ટ;eુ કિમશનOજુબ મ]ુંર થવાના 

કરને yકુવવામા ંઆવેલ વધારાની રકમ અથવા પગાર અને ભ|થાના તફાવતની રકમ જો કોઈ વ`લુ કરવા પ2 

હોય તો તે તબીબી િશ?કોને ઉ*ચતર પગાર ધોરણનો લાભ આપવા બાબતની યોજના મળવા પા2 થતા લાભ 

સામે સરભર કરવા અને બાક; રકમની વ`લુાત માટ/ સરકાર<ીની પવBતમાન પZધિત 4માણે વ`લુાત આપવા0ુ ં

@વીકાTંુ M. 

 આથી આપવામા ંઆવેલ આ િવક�પ આખર; છે અને હવે પછ;ની કોઈપણ તાર;ખે તેમા ં ફ/રફાર કર; 

શકાશે ન�હ o Gુ ં@વીકાTંુ M. 

 

@થળ:      તબીબી /દંત િશ?કની સહ;..................................... 

તાર;ખ :     તબીબી /દંત િશ?કની નામ.................................... 

      તબીબી /દંત િશ?કની હો7ો..................................... 

      કોલેજ0ુ ંનામ .................................................. 

 

માર; સમ? સહ; કર;માર; સમ? સહ; કર;માર; સમ? સહ; કર;માર; સમ? સહ; કર; 
સહ; સહ; સહ; સહ; ............................................................................................................................................................ 

((((કચેર;ના વકચેર;ના વકચેર;ના વકચેર;ના વડાનો સહ;ડાનો સહ;ડાનો સહ;ડાનો સહ;////િસ{ોિસ{ોિસ{ોિસ{ો))))    


