એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ િેડડકલ એજ્યુકશ
ે નલ કોર્સીર્સ
ગુજરાત ર્સરકાર
ઓડફર્સ: જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િેડડકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર
શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ િાટે પ્રથિ વર્ષ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ એિ.ડી./ એિ.એર્સ./ ડડપ્લોિા કોર્સીર્સ િાાં
પ્રવેશ િાટે ઓનલાઈન રજીસ્રેશન િાટેની જાહેરાત
શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ િાટે ર્સરકારી, સ્વમનર્ષર િેડડકલ કોલેજોિાાં એિ.ડી./ એિ.એર્સ./ ડડપ્લોિા
કોર્સીર્સની ર્સરકારી, િેનેજિેન્ટ અને એન.આર.આઇ. બેઠકો પર એડમિશન િાટે લાયકાત ધરાવતા ઉિેદવારો
પાર્સે થી અરજી િાંગાવવાિાાં આવે છે . જે ઉિેદવારો NEET-PG-2021 ની લાયકાત પ્રિાિે ઉમિિષ થયેલ
હોય અને નેશનલ િેડીકલ કિીશન તથા ગુજરાત રાજ્યના એડમિશન મનયિો પ્રિાિે જરૂરી લાયકાત
ધરાવતા હોય તેઓ નીચે જિાવેલ કાયષક્રિ િુજબ ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.
ક્રિ

મવગત

તારીખ અને ર્સિય
થી

ર્સુધી

૧

ઓનલાઇન રજીસ્રેશન િાટે વેબર્સાઇટ
www.medadmgujarat.org
પરથી ઑનલાઇન મપન ખરીદી.

૧૨.૧૧.૨૦૨૧
ર્સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે

૧૬.૧૧.૨૦૨૧
બપોરે ૦૩:૩૦ વાગ્યે

૨

ઓનલાઇન રજીસ્રેશન િાટે

૧૨.૧૧.૨૦૨૧
ર્સવારે ૧૦:૩૦ વાગ્યે

૧૬.૧૧.૨૦૨૧
ર્સાાંજે ૦૬:૦૦ વાગ્યે

૩

હેલ્પ ર્સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાર્સિી
તેિજ પ્રિાિપત્રોની નકલ જિા
કરાવવા િાટે

૧૨.૧૧.૨૦૨૧
બપોરે ૦૨:૦૦ વાગ્યે

૧૭.૧૧.૨૦૨૧
બપોરે ૦૩:૩૦ વાગ્યે

ઓનલાઈન રજીસ્રેશન િાટેનો મપન વેબર્સાઇટ: www.medadmgujarat.org પરથી ઑનલાઇન
રૂ.૨,૦૦૦/- પૂરા (નોન-રીફાંડેબલ) ની ચુકવિીથી ખરીદી શકાશે.
જાહેર રજાઓ અને રમવવારના રોજ હેલ્પ ર્સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાર્સિી બાંધ રહેશે. બાકીના ડદવર્સો િાટે
ઉપર િુજબ પ્રડક્રયા ચાલુ રહેશે.
ઉિેદવારે હેલ્પ ર્સેન્ટર ખાતે અરજી ચકાર્સિી તેિજ પ્રિાિપત્રોની નકલ જિા કરાવવા િાટે અગાઉથી
અપોઈન્ટિેન્ટ લેવાની રહેશે. ઉિેદવાર પોતાની જાતે, રજીસ્રેશન પહોંચની મપ્રન્ટ લેતી વખતે, અરજી
ચકાર્સિી કરાવવા િાટે પોતાની પર્સાંદગીની તારીખ, ર્સિય અને હેલ્પ ર્સેન્ટર પર્સાંદ કરી શકશે.
રજીસ્રેશન અને આગળની પ્રડક્રયા અાંગેના કોઈ પિ પ્રકારના િાગષદશષન િાટે ઉિેદવારે હેલ્પ ર્સેન્ટરનો ર્સાંપકષ
કરવાનો રહેશે.
એન.આર.આઇ. ઉિેદવારો િાટે: ઉિેદવારે ઓનલાઈન અરજી પછી, પ્રડક્રયા ફી તરીકે રૂ. ૨૫,૦૦૦/- નો
“ACPUGMEC” payable at Gandhinagar” ના નાિનો ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટ કમિટીની ઓડફર્સ,
જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િેડડકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર ખાતે જ જિા કરાવવાનો રહેશ.ે અરજી ચકાર્સિી તેિજ
પ્રિાિપત્રોની નકલ પિ કમિટી ની ઓડફર્સ, જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િેડડકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર ખાતે જ
કરાવવાના રહેશે.
પ્રવેશ પ્રડક્રયા મવશે મવગતવાર િામહતી વેબર્સાઇટ www.medadmgujarat.org પર ઉપલબ્ધ છે .
પ્રવેશ ર્સમિમત દ્વારા અપડેટ કરેલી િામહતી િાટે વારાંવાર આ વેબર્સાઇટની િુલાકાત લેવી.
નોંધ: મવદ્યાથીએ જાતે વેબર્સાઇટ: www.medadmgujarat.org પરથી ઓનલાઈન રજીસ્રેશન કરી
શકે છે , પરાંતુ રજીસ્રેશન પ્રડક્રયા પૂિષ કરવા િાટે પોતાના જરૂરી પ્રિાિપત્રો અને રજીસ્રેશન સ્લીપ ર્સાથે
હેલ્પ-ર્સેન્ટર ખાતે ફરમજયાત પિે જવાનુાં રહેશ.ે
િહત્વપૂિ:ષ હવે પછીથી પ્રવેશ પ્રડક્રયા ર્સાંબમાં ધત તિાિ િામહતી પ્રવેશ ર્સમિમતની વેબર્સાઇટ
(www.medadmgujarat.org) પર જ પ્રકામશત કરવાિાાં આવશે.

ચેરિેન

Admission Committee for Professional Post-Graduate Medical
Education Courses
Government of Gujarat
Office: GMERS Medical College, Gandhinagar
Advertisement for Online Registration for admission in first year
Post-graduate MD / MS / Diploma course for academic year 2021-22
Applications are invited from eligible candidates for admission of Government
Seats, Management Seats and NRI Seats of MD/MS/Diploma Courses in
Government and Self-financed Medical Colleges for the academic year 2021-22.
Candidates, who are qualified in NEET-PG-2021 and are eligible as per National
Medical Commission and admission rules of Gujarat State, can apply as per
following schedule:
Date and time
No.
Details
From
To
Online Pin purchase for online registration 12/11/2021 16/11/2021
1
(website: www.medadmgujarat.org)
10:30 AM
03:30 PM
12/11/2021 16/11/2021
2
Online Registration
10:30 AM
06:00 PM
Document Verification and Submission of
12/11/2021 17/11/2021
3
photocopies of Documents at Help Center
02:00 PM
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.
For NRI Candidates only: After online application, they have to submit Demand
draft of Rs. 25,000/- (Rupees twenty-five thousand only - Non-refundable) in favor
of ACPUGMEC, payable at Gandhinagar as a processing fee at the office of
ACPUGMEC & ACPPGMEC, GMERS Medical College, Gandhinagar Only. The
document verification and submission will be done only at Office of ACPPGMEC,
GMERS Medical College, Gandhinagar.
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

