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

Government of Gujarat 
Office: GMERS Medical College, Gandhinagar 

ADVERTISEMENT FOR 3rd ROUND OF ONLINE CHOICE FILLING AND 
ALLOTMENT   

For all the eligible candidates included in the Merit List of 

ACPPGMEC, for admission of State Quota seats in  first year of 
MD/MS (Ayurveda)and MD (Homoeopathy) post graduate course 
for academic year 2021-22of all colleges (Govt/GIA/SFI) and 15% 
All India Quota (AIQ) seats of self-financed colleges of Gujarat 
state, schedule for 3rd  round of online choice filling, allotment and 
reporting is as follows: 

No. Details 
Date and time 

From To 

1 

3rd 
Round 

3rd Round Choice 
Filling 

07/03/2022 
12:00 noon 

10/03/2022 
03:00 pm 

2 
Display of 
Choices filled by 
candidates 

10/03/2022 up to 12.00 
midnight 

3 
Display of Seat 
Allotment  

11/03/2022 at 12.00 noon 

4 

Online Payment 
OR Payment of 
Fees at 
designated 
branch Axis Bank 

12/03/2022 
12:00 noon  

16/03/2022 
Up to 3.30 pm  

5 
Reporting at 
Help Center  

14/03/2022 
10.00 am  

17/03/2022 
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. 

CHAIRMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ િેડડકલ એજ્યકેુશનલ કોર્સીર્સ 
(ACPPGMEC) 
ગજુરાત ર્સરકાર 

ઓફિસ: જીએમઈઆરએસમેફિકલ કોલેજ, ગ ાંધીનગર 
ત્રીજા રાઉન્ડની ઓનલાઈન ચોઈર્સ ફીલલિંગ અને એલોટિેન્ટ િાટેની જાહરેાત 
શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ન  આયવેુદ અને હોમમયોપેથી અનસુ્ન તક અભ્ય સક્રમન  
પ્રથમ વર્ષ મ ટે ગજુર ત ર જ્યની કોલેજો (સરક રી/ અનદુ મનત/સ્વમનર્ષર)ની સ્ટેટ 
ક્વોટ ની બેઠકો મ ટે તથ  સ્વમનર્ષર સાંસ્થ ની ૧૫ ટક  ઓલ ઇન્ડિય  ક્વોટ  (AIQ) 
બેઠકો પર એિમમશન મ ટે લ યક ત ધર વત  ઉમેદવ રો અને ACPPGMECન  મેફરટ-
ણલસ્ટમ ાં સ મેલ હોય એવ  તમ મ ઉમેદવ રો મ ટે ત્રીજા ર ઉડિની ઓનલ ઈન ચોઈસ 
િીણલિંગ, એલોટમેડટ અને રીપોટીંગ મ ટેનો ક યષક્રમ નીચે મજુબ છે: 

ક્રિ મિગત  
તારીખ અને ર્સિય 

થી સધુી 

૧ 

ત્રીજો 
રાઉન્ડ 

ત્રીજા ર ઉડિ 
ચોઈસ િીલીંગ 

   ૦૭/૦૩/૨૦૨૨ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલ કે 

૧૦/૦૩/૨૦૨૨  
બપોરે ૩.૦૦ 
કલ ક સધુી 

૨ 
ઉમેદવ ર દ્વ ર  
ર્રેલ ચોઈસ જોઈ 
શક શે 

૧૦/૦૩/૨૦૨૨ 
મધ્યર મત્ર ૧૨.૦૦ કલ ક સધુી 

૩ 
સીટ િ ળવિીની 
જાહરે ત 

૧૧/૦૩/૨૦૨૨ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલ કે 

૪ 

ઓનલ ઇન તેમજ 
મનયત કરેલ 
એક્સીસ બેંક ની 
શ ખ  ખ તે િી 
ચકુવિી 

૧૨/૦૩/૨૦૨૨ 
બપોરે ૧૨.૦૦ કલ કે 

૧૬/૦૩/૨૦૨૨ 
બપોરે ૩.૩૦ 

સધુી  

૫ 
હલે્પ સેડટર ખ તે 
રીપોટીંગ 

૧૪/૦૩/૨૦૨૨ 
સવ રે ૧૦.૦૦ કલ કે 

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ 
બપોરે ૪.૦૦ 
કલ ક સધુી 

હલે્પ-રે્સન્ટર કાિકાજ ર્સિય: ર્સિારે ૧૦.૦૦ કલાક થી બપોરે ૪.૦૦ કલાક સધુી 
(કાયયરત ડિિર્સો િાાં જ) 
પ્રવેશ પ્રફક્રય  મવશે મવગતવ ર મ ફહતી વેબસ ઇટ www.medadmgujarat.org પર 
ઉપલબ્ધ છે. પ્રવેશ સમમમત દ્વ ર  અપિેટ કરેલી મ ફહતી મ ટે વ રાંવ ર આ વેબસ ઇટની 
મલુ ક ત લેવ  જિ વવ મ ાં આવે છે. 

ચેરિેન 
 


