
બી  રાઉ ડની ફ  કુવણી 
હ પ સે ટરમા ંઅસલ 
માણપ ો જમા કરાવવા  

બાબતે ચુના



 
કોરોના રોગચાળા ના કારણે આપ યાર બક 
મા ંફ  ભરવા ઓ યાર અને હ પ સે ટરોમા ં
ડૉ મેુ ટ જમા કરાવવા ઓ યાર જ ર  
તમામ તકદાર  રાખવાની રહશે. 

મા ક ફર જયાત પહર ને જવા ુ ંરહશે તથા સામા જક તર ળવવા ુ ંરહશે.



ફ  ભરવા માટ ન  કરલ Axis Bank ની શાખાઓ મા ંજ ફ  ભરવાની રહશે. 

Axis Bank ની અ ય શાખાઓમા ંફ  ભરશો તો તે મા ય ગણાશે નહ .

ફ  ભરવા માટ ન  કરલ Axis Bank ની શાખાઓ ુ ંલી ટ 
વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે. 

અસલ માણપ ો જમા કરાવવા માટ  ન  કરલ હ પ 
સે ટરો ુ ંલી ટ વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ છે. 



હ પ સે ટરમા ંઅસલ ડો મેુ ટ તથા ફ  ચલણ જમા કરાવવા  
માટ ઓ યાર 

 ફર યાત પીન નબંર સાથે લઇ જવાનો રહશે.  

ફ  ઝીરો કરાવવા માટ  શીપ કાડ અને અસલ િતનો દાખલો 
તથા ઝેરો  હ પ સે ટરમા ંલઈને જવા ુ ંરહશે.



SC અને ST કટગર ના િવ ાથ ઓ મની પાસે  શીપ કાડ 

હોય તેમણે ફ  ભરવાની નથી પરં  ુહ પ સે ટર પર જઈને 

ફ  ઝીરો કરાવવાની રહશે.

ફ  ચલણ ની નકલ ફર થી િ ટ કરવાની રહશે.

સરકાર  નિસગ સં થામા ં વેશ મળેલ હોય તો  શીપ કાડ લા  ુ

પડશે નહ . 



હ પ સે ટરમા ંઅસલ ડો મેુ ટ તથા ફ  ચલણ જમા 
કરાવવા માટ ઓ યાર િવ ાથ  અથવા વાલી 
(ઓળખના રુાવા સાથે)  એ ફર યાત હાજર રહવા ુ ં
રહશે. 



એડિમશન કિમટ  ની વેબસાઈટ  
http://www.medadmgujarat.org



વષ ૨૦૨૨-૨૩ ની વેશ યા-2ND 
Round રઝ ટ, એલોટમે ટ લેટર, ફ  
ચલણ તથા એપોઇ ટમે ટ લેવા માટ 

(અહ  લક કરો )



લોગઈન કરવા માટ  
http://medadmgujarat.ncode.in/NUR/Candidate/Candidate_Default.aspx

આપના User ID, પાસવડ અને ૧૪ કનો પીન નાખી લોગઈન કરો 



આપના User ID, પાસવડ અને ૧૪ કનો પીન નાખી લોગઈન કરો 



લોગઈન કયા પછ  RESULT  પર કલીક કરો 



RESULT મા ંચાર િવગતો દશાવેલ છે.



એલોટમે ટ લેટર નો ન નુો 



એલોટમે ટ લેટરની સમજ 

આપનો User ID, આપ ુ ંનામ, આપનો જનરલ મેર ટ નબંર  
કટગર  મેર ટ નબંર અને ટ શુન ફ  દશાવે છે.





એલોટમે ટ લેટરની સમજ 

અગ યની ચૂનાઓ અવ ય વાચંો અને તે જુબ કાયવાહ  કરો 



એલોટમે ટ લેટરની સમજ 

એલોટમે ટ લેટરમા ંદશાવેલ તમામ અસલ ડો મેુ ટ 11x15 ચ સાઈઝ ના કવરમા,ં  ફ  ભયાની 
 પહ ચ તથા એપોઇ ટમે ટ લેટર સાથે હ પ સે ટરમા ંજમા કરાવવાના છે. 
 તે માટ ઓનલાઈન એપોઇ ટમે ટ લો.



ફ  ભરવા માટ ચલણ ની સમજ 



ફ  ભરવા માટ ચલણ નો ન નુો 

િવ ાિથની કોપી 

હ પ સે ટર ની કોપી 

બક ની કોપી 



ફ  ભરવા માટ ચલણ ની સમજ 





ઓનલાઈન ટ શુન ફ  ભરવા માટ ચલણ મા ંલ ક આપવામા ંઆવેલ છે.











ફ  ભરવા માટ ચલણ ની સમજ 























હ પ સે ટરમા ંથી આપન ેનીચેના ન નુા જુબનો Provisional એડિમશન ઓડર આપવામા ંઆવશ.ે



ઉમેદવાર કવર પર આ માણે મા હતી ભરવાની રહશે.

સં થાનો કોડ 

ઉદાહરણ તર ક  ૨૫૮
ઉમેદવાર ુ ંનામ : 

(એડિમશન ઓડર જુબ) 
 

User ID ( ઝુર આઈ.ડ .):  કટગર :  

જનરલ મેર ટ નબંર:  કટગર મેર ટ નબંર:  

મોબાઈલ નબંર: (1) (2) 

ઈ મેઈલ આઈ.ડ .:  

વેશ લીધેલ કોષ :  

વેશ મેળવેલ સં થા ુ ંનામ :  

આપેલ માણપ ોની યાદ : 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

 



11 x 15 સાઈઝના કવરનો ન નૂો 



અગ યની ચુના 

થમ રાઉ ડ દર યાન આપને ફાળવવામા ં
આવેલ સીટ માટ જો આપ ફ  કુવણી નહ  કરો 
તથા હ પ સે ટરમા ંઅસલ માણપ ો જમા નહ  
કરાવો તો આપને ફાળવવામા ંઆવેલ  વેશ 
આપોઆપ રદ થયેલ ગણાશે અને તે સીટ પર 
આપનો હવે પછ ના રાઉ ડમા ંકોઈ હક દાવો 
રહશે નહ . 



વ  ુ ણકાર  માટ ર ના દવસો િસવાય સવાર ૧૦.૦૦ થી સાં  ૪.૦૦ વા યા 
ધુી નીચેના મોબાઇલ નબંરો પર સપંક કરવો. 

99797 52268, 99797 10460 


