
Advertisement for Online Registration for 
admission in first year CPS Diploma course for 

academic year 2021-22 
Admission Committee for Professional Post-Graduate 

Medical Education Courses 
Government of Gujarat 

Office: GMERS Medical College, Gandhinagar 
Applications are invited from eligible candidates for admission in 
CPS Diploma Courses in Government District hospitals and Self-
Financed & Private Hospitals for the academic year 2021-22. 
Candidates, who are qualified in NEET-PG-2021 and are eligible as 
per admission rules of Gujarat State, can apply as per following 
schedule: 

N
o. 

Details 
Date and time 

From To 

1 

Online PIN purchase for 
Online Registration 
(website: 
www.medadmgujarat.org) 

21/05/2022 
10:30 AM 

26/05/2022 
12:30 PM 

2 Online Registration 
21/05/2022 

10:30 AM 
26/05/2022 

05:00 PM 

3 

Document Verification & 
Submission of photocopies 

of Documents at Help 
Center 

21/05/2022 
10.30 AM 

27/05/2022 
03:30 PM 

For Online Registration, PIN can be purchased online (website: 
www.medadmgujarat.org) on payment of Rs. 2000/- (Rupees two 
thousand only- Non-refundable). 
 

Help Centers will remain closed on Government Holidays and 
Sundays. 
 
 

Candidate has to take prior appointment for the Document 
Verification and Submission of photocopies of Documents at Help 

Center. Candidate, himself/herself, can select the Date, time and 

Help Center of his/her choice for Document Verification at the time 
of printing the Registration Slip. 
 

For any guidance about registration or for further process of 
admission, candidate has to visit help center. List of help center is 

mentioned on the website of admission committee: 
www.medadmgujarat.org  
 
Detail information about admission process is available on website 
www.medadmgujarat.org. Please visit this website frequently for 
updated information by the admission committee. 
 

Note: Students can make online registration from the website itself: 
www.medadmgujarat.org, but to complete the registration 
process, they will have to go to the Help Center with their required 
certificates and registration slip. 
IMPORTANT: All information regarding admission process will 
be published only on the website of Admission Committee 
(www.medadmgujarat.org) now onwards. 

CHAIRMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medadmgujarat.org/
http://www.medadmgujarat.org/


શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે પ્રથમ વર્ષ પોસ્ટ-ગે્રજ્યએુટ CPS 
ડિપ્લોમા કોર્ષમાાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન રજીસ્રેશન માટેની 

જાહરેાત 
એિમમશન કમમટી ફોર પ્રોફેશનલ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યએુટ મેડિકલ એજ્યકેુશનલ કોર્ીર્ 

ગજુરાત ર્રકાર 

ઓડફર્: જી.એમ.ઈ.આર.એર્. મેડિકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર  

શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ર્રકારી જીલ્લા હોસ્સ્પટલો તથા સ્વમનર્ષર અને પ્રાઈવેટ 
હોસ્સ્પટલોમાાં CPS ડિપ્લોમા કોર્ષની બેઠકો પર એિમમશન માટે લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો પારે્થી અરજી માંગાવવામાાં આવે છે. જે ઉમેદવારો NEET-PG-2021 ની 
લાયકાત પ્રમાિે ઉમિિષ થયેલ હોય અને ગજુરાત રાજ્યના એિમમશન મનયમો 
પ્રમાિે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા હોય તેઓ નીચે જિાવેલ કાયષક્રમ મજુબ 
ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે. 
 

ક્રમ મવગત 
તારીખ અને ર્મય 

થી સધુી 

૧ 

ઓનલાઇન રજીસ્રેશન માટે 
વેબર્ાઇટ 

www.medadmgujarat.org 

પરથી ઓનલાઇન મપન 
ખરીદી. 

૨૧.૦૫.૨૦૨૨  

ર્વારે ૧૦:૩૦ 
વાગ્ય ે

૨૬.૦૫.૨૦૨૨  

બપોરે ૧૨:૩૦ 
વાગ્ય ે

૨ ઓનલાઇન રજીસ્રેશન માટે 

૨૧.૦૫.૨૦૨૨  

ર્વારે ૧૦:૩૦ 
વાગ્ય ે

૨૬.૦૫.૨૦૨૨  

ર્ાાંજે ૦૫:૦૦ 
વાગ્ય ે

૩ 

હલે્પ રે્ન્ટર ખાતે અરજી 
ચકાર્િી તેમજ 

પ્રમાિપત્રોની નકલ જમા 
કરાવવા માટે 

૨૧.૦૫.૨૦૨૨  

ર્વારે ૧૦:૩૦ 
વાગ્ય ે

૨૭.૦૫.૨૦૨૨  

બપોરે ૦૩:૩૦ 
વાગ્ય ે

         

ઓનલાઈન રજીસ્રેશન માટેનો PIN વેબર્ાઇટ: www.medadmgujarat.org પરથી 
ઑનલાઇન રૂ. ૨,૦૦૦/- પરૂા (નોન-રીફાંિેબલ) ની ચકુવિીથી ખરીદી શકાશે.  

 

જાહરે રજાઓ અને રમવવારના રોજ હલે્પ રે્ન્ટર ખાતે અરજી ચકાર્િી બાંધ રહશેે. 
બાકીના ડદવર્ો માટે ઉપર મજુબ પ્રડક્રયા ચાલ ુરહશેે.  
 

ઉમેદવારે હલે્પ રે્ન્ટર ખાતે અરજી ચકાર્િી તેમજ પ્રમાિપત્રોની નકલ જમા 
કરાવવા માટે અગાઉથી એપોઈન્ટમેન્ટ લેવાની રહશેે. ઉમેદવાર પોતાની જાતે, 

રજીસ્રેશન પહોંચની મપ્રન્ટ લેતી વખતે, અરજી ચકાર્િી કરાવવા માટે પોતાની 
પર્ાંદગીની  તારીખ, ર્મય અને હલે્પ રે્ન્ટર પર્ાંદ કરી શકશે. 
 

રજીસ્રેશન અને આગળની પ્રડક્રયા અંગેના કોઈ પિ પ્રકારના માગષદશષન માટે 
ઉમેદવારે હલે્પ રે્ન્ટરનો ર્ાંપકષ કરવાનો રહશેે. હેલ્પ રે્ન્ટરન ુ ણલસ્ટ વેબર્ાઇટ: 
www.medadmgujarat.org પર આપેલ છે.  

 

પ્રવેશ પ્રડક્રયા મવશે મવગતવાર માડહતી વેબર્ાઇટ www.medadmgujarat.org 

પર ઉપલબ્ધ છે. પ્રવેશ ર્મમમત દ્વારા અપિેટ કરેલી માડહતી માટે વારાંવાર આ 
વેબર્ાઇટની મલુાકાત લેવી. 
નોંધ: મવદ્યાથીએ જાતે વેબર્ાઇટ: www.medadmgujarat.org પરથી 
ઓનલાઈન રજીસ્રેશન કરી શકે છે, પરાંત ુ રજીસ્રેશન પ્રડક્રયા પિૂષ કરવા માટે 
પોતાના જરૂરી પ્રમાિપત્રો અને રજીસ્રેશન સ્લીપ ર્ાથે હલે્પ-રે્ન્ટર ખાતે ફરજજયાત 

પિે જવાનુાં રહશેે.  

મહત્વપિૂષ: હવે પછીથી પ્રવેશ પ્રડક્રયા ર્ાંબાંમધત તમામ માડહતી પ્રવેશ ર્મમમતની 
વેબર્ાઇટ (www.medadmgujarat.org)  પર જ પ્રકામશત કરવામાાં આવશે. 

ચરેમેન 

 


