
 

 

`    
એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફશેનલ અડંર ગ્રજે્યએુટ િડેડકલ એજ્યકુશેનલ કોર્સીર્સ 

ગજુરાત ર્સરકાર 

ઓડફર્સ: જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િડેડકલ કોલજે, ગાધંીનગર 

ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રશેન િાટનેી જાહરેાત 

શકૈ્ષમિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ િાટ ેિડેડકલ, ડને્ટલ, આયવુડેિક અન ેહોમિયોપથેી સ્ટ્નાતક 

અભ્યાર્સક્રિના પ્રથિ વર્ષની બઠેકોના પ્રવશે િાટ ે

ગુજરાત બોડષ, રે્સન્રલબોડષ, કાઉમન્ર્સલ ઓફ ઇમન્ડયન સ્ટ્કૂલ ર્સર્ટષડફકેટ એક્ઝામિનશેન, કેમરિજ 

યુમનવર્ર્સષટી અને નેશનલ ઇન્સ્ટ્ટીટયુટ ઓફ ઓપન સ્ટ્કુલલગંની ગુજરાત રાજ્યિા ં આવલે 

શાળાિાંથી ધોરિ ૧૨ (બી / એ.બી. ગ્રુપ ર્સાથ ેમવજ્ઞાન પ્રવાહ) ની પરીક્ષાિાં ઉત્તીિષ થયલે અન ે

નીટ-યુજી ૨૦૨૨િાં ઓલ ઇમન્ડયા ઓવર ઓલ રેન્ક પ્રિાિે લાયકાત ધરાવતા તથા આરોગ્ય 

અને પડરવાર કલ્યાિ મવભાગ, ગુજરાત ર્સરકારના પ્રવેશ મનયિો તિેજ જે-તે કાઉમન્ર્સલના 

મનયિો િુજબ લાયકાત ધરાવતા હોય તેવા મવદ્યાથીઓ િાટે ર્સરકારી, ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ તથા 

રે્સલ્ફ ફાઇનાન્ર્સ િેડડકલ, ડેન્ટલ, આયુવેડિક અને હોમિયોપેથીની કૉલેજિાં (*સ્ટ્વમનભષર 

આયુવેડિક અને હોમિયોપેથી રં્સસ્ટ્થાઓની ૧૫% ઓલ ઇમન્ડયા ક્વોટા બેઠકોના ર્સિાવેશ ર્સાથે) 

ઉપરોક્ત અભ્યાર્સક્રિોિાં શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩િાં પ્રવેશ િાટે અરજી (નોંધિી) અન ે

પ્રિાિપત્રોની ચકાર્સિી અંગેનો કાયષક્રિ નીચ ેપ્રિાિે યોજવાિાં આવશે. 

ક્રિ મવગત 
તારીખ અન ેર્સિય 

થી ર્સધુી 

૧ 

પ્રવેશ ર્સમિમતની વેબર્સાઇટ 

પરથી ઓનલાઇન મપન 

ખરીિી 

૦૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ર્સાંજે ૦૬:૦૦  કલાક ે

૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 

ર્સાંજે ૪:૦૦ કલાક 

૨ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન િાટે 
૦૩/૧૦/૨૦૨૨ 

ર્સાંજે ૦૬:૦૦  કલાક ે

૧૪/૧૦/૨૦૨૨ 

ર્સાંજે ૬:૦૦ કલાક 

૩ 

હેલ્પરે્સન્ટર ખાતે અરજી 

ચકાર્સિી તેિજ 

પ્રિાિપત્રોની નકલ જિા 

કરાવવા િાટે 

૦૪/૧૦/૨૦૨૨ 

બપોરે ૦૨:૦૦ કલાક ે

૧૫/૧૦/૨૦૨૨ 

ર્સાંજે ૪:૦૦ કલાક 

• ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન િાટેનો મપન (PIN) પ્રવેશ ર્સમિમતની વેબર્સાઇટ 

www.medadmgujarat.org પરથી ઓનલાઇન રૂ. ૨૦૦/- (બર્સો રૂમપયા પુરા./- 

નોન-રીફંડેબલ) ની ચુકવિી પર ઉપલબ્ધ થશે. 

• ઉિેિવારે ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કયાષ બાિ, હેલ્પરે્સન્ટર ખાત ે અરજી ચકાર્સિી તેિજ 

પ્રિાિપત્રોની સ્ટ્વ-પ્રિામિત નકલ જિા કરાવવા િાટે અગાઉથી એપોઇન્ટિેન્ટ લેવાની 

રહેશે. ઉિેિવાર પોતાની જાત ે રજીસ્ટ્રેશન પહોંચની મપ્રન્ટ લતેી વખત ેઅરજી ચકાર્સિી 

કરાવવા િાટેનો ર્સિય, તારીખ અન ેહેલ્પરે્સન્ટર પરં્સિ કરી શકશ.ે  

• જાહેર રજાઓ અન ે રમવવારના રોજ હેલ્પરે્સન્ટર ખાત ે અરજી ચકાર્સિી બંધ રહેશ.ે 

બાકીના ડિવર્સો િાટે ઉપર િુજબની પ્રડક્રયા ચાલ ુરહેશે. 

• લોકલ કવોટાના ઉિિેવારો િાટ:ે જે ઉિેિવાર શ્રીિતી એન.એચ .એલ. રયુમનમર્સપલ 

િેડડકલ કોલેજ, અિિાવાિ અથવા રુ્સરત રયુમનમર્સપલ ઇમન્સ્ટ્ટટ્યૂટ ઓફ િેડડકલ 

એજ્યુકેશન એન્ડ ડરર્સચષ, રુ્સરતના લોકલ ક્વોટાની બેઠક િાટે અરજી કરવા િાગતા હોય, 

તેવા ઉિેિવારોએ ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કયાષ ઉપરાંત તઓે લોકલ અિિાવાિ/ રુ્સરતના 

રહેવાર્સી છે તેવુ ંપ્રિાિપત્ર રં્સબંમધત રં્સસ્ટ્થાના ડીનશ્રી પારે્સથી િેળવવુ ંજરૂરી છે જે અંગ ે

રં્સબંમધત કોલેજનો રં્સપકષ કરવો. 

• *સ્ટ્વમનભષર આયવુડેિક અન ે હોમિયોપથેી ર્સસં્ટ્થાઓની ૧૫% ઓલ ઇમન્ડયા ક્વોટા 

બઠેકોના ઉિિેવારો િાટ:ે સ્ટ્વમનભષર આયુવેડિક અન ે હોમિયોપેથી રં્સસ્ટ્થાઓની ૧૫% 

ઓલ ઇમન્ડયા ક્વોટા બેઠકો િાટે જે મવદ્યાથીઓએ ૧૨િું ધોરિ (બી / એ. બી. જૂથ 

ર્સાથ ે મવજ્ઞાન પ્રવાહ) ભારતિાં કોઈ પિ પરીક્ષાબોડષિાંથી પાર્સ કયુું છે અને નીટ-યુજી 

૨૦૨૨િાં ઓલ ઇમન્ડયા રેન્ક િુજબ લાયકાત ધરાવતા હોય અને આયુર્ િંત્રાલય, ભારત 

ર્સરકારના પ્રવેશ મનયિો અનુર્સાર અને રં્સબંમધત કાઉમન્ર્સલના મનયિોને પાત્ર હોય તેવા 

મવદ્યાથીઓ શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ િાટે ફોિષ ભરી શકશ.ે 

• એન.આર.આઇ. ઉિેિવારો િાટે: ઉિિેવારે ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન કયાષ બાિ, પ્રક્રીયા ફી 

તરીકે “ACPUGMEC, payable at Gandhinagar” નાિનો રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 

(િર્સ હજાર રૂમપયા પુરા/-)નો ડડિાન્ડ ડ્રાફ્ટ, એડમિશન કમિટીની ઓડફર્સ, 

જીએિઈઆરએર્સ િેડડકલ કોલેજ, ગાંધીનગર ખાતે જિા કરાવવાનો રહેશ.ે 

• રજીસ્ટ્રેશન અન ે આગળની પ્રવેશ પ્રડક્રયા અંગેના કોઈ પિ પ્રકારના િાગષિશષન િાટે 

ઉિેિવારે હેલ્પરે્સન્ટરનો રં્સપકષ કરવાનો રહેશ.ે હેલ્પ રે્સન્ટરોની યાિી પ્રવેશ ર્સમિમતની 

વેબર્સાઇટ www.medadmgujarat.org  પર ઉપલબ્ધ છે. 

• પ્રવેશ-પ્રડક્રયા મવશ ેમવગતવાર િામહતી વેબર્સાઇટ www.medadmgujarat.org પર 

ઉપલબ્ધ છે. પ્રવેશ ર્સમિમત દ્વારા અપડેટ કરેલી િામહતી િાટે વારંવાર આ વેબર્સાઇટની 

િુલાકાત લેવી. 

િહત્વપિૂષ: હવ ે પછીની તિાિ પ્રવશે પ્રડક્રયાની િામહતી એડમિશન કમિટીની વબેર્સાઇટ 

(www.medadmgujarat.org) ઉપર જ પ્રમર્સદ્ધ કરવાિા ંઆવશ.ે  

ચરેિને 
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Admission Committee for Professional 

Undergraduate Medical Educational Courses 

(ACPUGMEC) 

Government of Gujarat 

Office: GMERS Medical College, Gandhinagar 

ADVERTISEMENT FOR ONLINE REGISTRATION  

Admission to 1styear undergraduate courses in Medical, Dental, 

Ayurvedic and Homeopathy for the academic year 2022-23 
Schedule for online Registration and Document verification for 

the admission to above Courses in Government, Grant in aid 

and Self-financed Medical, Dental, Ayurvedic and Homeopathy 

Colleges (*including 15% All India quota seats of BAMS & 

BHMS courses in Self-financed colleges) after Qualifying 

Examination of 12th Standard (Science Stream with B / AB 

Group) passed from Gujarat Board OR the school situated in 

Gujarat State from the Central Board, Council of Indian School 

Certificate Examination, Cambridge University and National 

Institute of Open Schooling and after qualifying as per All India 

Rank in NEET-UG 2022 and eligible as per Admission Rules of 

Health and Family Welfare Department, Govt. of Gujarat and 

respective council will be held as follows:. 

N

o. 
Details 

Date and time 

From To 

1 

Online PIN purchase 

from website of the 

admission committee 

03/10/2022 

06:00 pm 

14/10/2022 

4:00 pm  

2 For Online Registration 
03/10/2022 

06:00 pm 

14/10/2022 

06:00 pm  

3 

Documents Verification 

and Submission 

photocopies of 

Documents at Help 

Center 

04/10/2022 

02:00 pm 

15/10/2022 

4:00 pm  

• PIN for online registration can be purchased through 
online payment of Rs. 200/-(Rs. Two hundred only- Non-
Refundable) from the website: www.medadmgujarat.org 

• After online Registration, candidate has to take prior 
appointment for the Documents Verification and 
Submission of self-attested photocopies of Documents at 
Help Center. Candidates, themselves can select the Date 
and Help Center for Documents verification at the time of 
printing the Registration Slip.  

• Help center will remain closed on public holidays and 
Sundays.  

• For Local Quota: Candidates who want to apply in Local 
Quota Seats of Smt. NHL Municipal Medical College, 
Ahmedabad or Surat Municipal Institute of Medical 
Education & Research (SMIMER), Surat. Candidate in 
addition to online registration, must obtain certificate that 
he/she is local student of Ahmedabad/Surat city from 
Dean of respective institute, for this candidate has to 
contact respective college. 

• For NRI Candidates only: After online application, they 
have to submit Demand draft of Rs.10,000/- in favor of 
‘ACPUGMEC, payable at Gandhinagar’ as a process fee at 
the office of ACPUGMEC, GMERS Medical College, 
Gandhinagar Only. 

• *For 15% All India quota seats of BAMS & BHMS 
courses in Self-financed colleges: For 15% All India 
quota seats of BAMS & BHMS courses in Self-financed 
colleges, students who have passed 12th Standard (Science 
Stream with B / AB Group) from anywhere in India from 
any examination board in India and after qualifying as per 
All India Rank in NEET-UG 2022 and eligible as per 
Admission Rules of Ministry of Ayush, Govt. of India and 
respective council can apply for the same. 

• 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. 

IMPORTANT: All information regarding admission process 
will be published only on the website of Admission 
Committee ( www.medadmgujarat.org ), now onwards.  

CHAIRMAN 
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