
Admission Committee for Professional Post-Graduate Medical 
Educational Courses (ACPPGMEC) 

Government of Gujarat 
Office: GMERS Medical College, Gandhinagar 

ADVERTISEMENT FOR 3RD ROUND OF ALLOTMENT & REPORTING   

For all the eligible candidates included in the Merit List of ACPPGMEC, 
for admission of Government Seats, Management Seats and NRI Seats 
of Post-Graduate Medical Courses in Government and Self-Financed 
Medical Colleges for the academic year 2021-22, schedule for 3RD 
round of allotment and reporting is as follows: 

No. Details 
Date and time 

From To 

1 
 
 
 

3RD 
Round 

Display of Seat 
Allotment  

30/04/2022 at 11.00 am 

2 

Online Payment OR 
Payment of Fees at 
designated branch 
Axis Bank 

30/04/2022 
12:00 noon  

05/05/2022 
Up to 12.00 

noon 

3 
Reporting at Help 
Center  

30/04/2022 
12.00 noon  

05/05/2022 
Up to 4.00 pm  

Help Center working hours: 10.00 am to 4.00 pm (on working days 
only) 

Detail information about admission process is available on websites 
www.medadmgujarat.org. Please visit this website frequently for 
updated information by the admission committee. 
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એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ િેડડકલ 
એજ્યકેુશનલ કોર્સીર્સ (ACPPGMEC) 

ગજુરાત ર્સરકાર 
ઓડફર્સ: જીએિઈઆરએર્સ િેડડકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર 

ત્રીજા રાઉન્ડના એલોટિેન્ટ અને રીપોટીંગ િાટેની જાહરેાત 
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ િાટે ર્સરકારી અને સ્વમનર્ષર િેડડકલ 
કોલેજોની ર્સરકારી, િેનેજિેન્ટ અને એન.આર.આઇ. અનસુ્નાતક 
બેઠકો પર એડમિશન િાટે લાયકાત ધરાવતા ઉિેદવારો અને 
ACPPGMEC ના િેડરટ-ણલસ્ટિાાં ર્સાિેલ હોય એવા તિાિ 
ઉિેદવારો િાટે ત્રીજા રાઉન્ડના એલોટિેન્ટ અને રીપોટીંગ િાટેનો 
કાયષક્રિ નીચે મજુબ છે: 
ક્ર
િ 

મવગત  
તારીખ અને ર્સિય 
થી સધુી 

૧ 
 
 
 
 
 

ત્રીજો 
રાઉન્ડ 

ર્સીટ ફાળવિીની 
જાહરેાત 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨  
ર્સવારે ૧૧.૦૦ કલાકે 

૨ 

ઓનલાઇન 
અથવા મનયત 
કરેલ એક્ર્સીર્સ 
બેંકની શાખા 
ખાતે ફી ચકુવિી 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨ 
બપોરે ૧૨.૦૦ 

કલાકે 

૦૫/૦૫/૨૦૨૨ 
બપોરે ૧૨.૦૦ 
કલાક સધુી  

૩ 
હલે્પ રે્સન્ટર ખાતે 
રીપોટીંગ 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨  
બપોરે ૧૨.૦૦ 

કલાકે 

૦૫/૦૫/૨૦૨૨  
બપોરે ૦૪.૦૦ 
કલાક સધુી  

હલે્પ-રે્સન્ટર કાિકાજ ર્સિય: ર્સવારે ૧૦.૦૦ કલાક થી બપોરે ૪.૦૦ 
કલાક સધુી (કાયષરત ડદવર્સોિાાં જ) 
પ્રવેશ પ્રડક્રયા મવશે મવગતવાર િાડહતી વેબર્સાઇટ 
www.medadmgujarat.org પર ઉપલબ્ધ છે. પ્રવેશ ર્સમિમત દ્વારા 
અપડેટ કરેલી િાડહતી િાટે વારાંવાર આ વેબર્સાઇટની મલુાકાત લેવા 
જિાવવાિાાં આવે છે. 

ચેરિેન 
 


