
 

  ગજુરાત ોફશેનલ ન સગ & એલાઈડ મડેીકલ એ યકુશેનલ કોષ સ 

ગજુરાત સરકાર, ઓફીસ: .એમ.ઈ.આર.એસ. મડેીકલ કોલજે, ગાધંીનગર  

થમ રાઉ ડની ઓનલાઇન ચોઈસ ફી લગ માટેની હરેાત 
ફી ઓથેરાપી,બી.એસ.સી.(ન સગ), .એન.એમ,એ.એન.એમ.,ઓથ ટી સ અન ે ો થેટી સ, 
નેચરોપથી, ઓ ટોમે , ઓ યપેુશનલ થેરાપી અન ે ઓડીયોલો  કોષ માટેની વેશ માટે લાયકાત 
ધરાવતા અને મે રટ િલ ટમા ં સામેલ હોય એવા તમામ ઉમેદવારોમાટે થમ રાઉ ડની ઓનલાઇન 
ચોઈસ ફી લગ માટનેો કાય મ નીચે મુજબ છે. ચોઈસ ભરવા માટે www.medadmgujarat.org 
વેબસાઈટ પર લોગ ઇન થવંુ. 

મ િવગત  
તારીખ અન ેસમય 

થી સુધી 

૧ 
થમ રાઉ ડ  ઓનલાઈન ચોઈસ ફી લગ 

 
૨૧/૧૨/૨૦૨૨  
સવાર ે૧૧.૫૫ થી 

    ૨૭/૧૨/૨૦૨૨ રા  ે  
   ૧૧.૫૫ વા યા સુધી 

૨ આપ ેભરેલ ચોઈસ ની ચકાસણી         ૨૮/૧૨/૨૦૨૨ સવાર ે૧૧.૫૫ સધુી  

૩ થમ રાઉ ડ - સીટ ફાળવણીની 
હરેાત 

૨૯/૧૨/૨૦૨૨ ( સાજંના ૦૭.૦૦ ) 

૪ 
િનયત કરલે  એ સીસ બકની 

શાખાઓમાં  ફી ચકુવણી અથવા 
ઓનલાઈન  ફી ચકુવણી 

૩૦/૧૨/૨૦૨૨  
સવાર ૧૦.૦૦ થી 

૦૪/૦૧/૨૦૨૩ બપોરે  
૦૩.૩૦ વા યા સધુી 

૫ 

મા ય હે પ સે ટર ખાત ે રપોટ ગ અને 
અસલ માણપ ો જમા કરાવવા અન ે
વશે  ક ફમ કરાવવા (સવાર ે૧૦.૦૦ 

થી સાજેં ૪.૦૦ સધુી) 

૩૦/૧૨/૨૦૨૨  
સવાર ૧૧.૩૦ થી 

૦૫/૦૧/૨૦૨૩ બપોર ે 
૪.૦૦ વા યા સુધી 

થમ  રાઉ ડમા ંઆપન ેફાળવેલ વેશના એલોટમે ટ લેટરની નકલ તથા બક ચલનની નકલ વેબસાઈટ 
પરથી િ ટ કરાવી બે કમા ંફી ભરી તથા અસલ માણપ ો લઈને હે પ સે ટર ખાતે જવાનું રહેશે. 
ઉમેદવારે હે પ સે ટર ખાતે અસલ માણપ ો જમા કરાવવા માટે અગાઉથી ઓનલાઈન 
અપોઈ ટમે ટ લવેાની રહેશે.ઉમેદવારે વેશ સિમિત વારા િનયત કરેલ એિ સસ બે કની શાખાઓમાં 
યુશન ફી બે કગ કલાકો દરિમયાન રોકડા અથવા ડીમા ડ ા ટ payable at Gandhinagar 

GPNAMECનામ નો જમા કરવાનો રહેશે. તમેજ કિમટીની વેબસાઈટ 
www.medadmgujarat.org પરથી ફી ઓનલાઇન ભરી શકાશે. થમ રાઉ ડ માટેના અસલ 

માણપ ો જમા કરાવવા માટેના હે પ સે ટરોની સુધારેલ નવી યાદી સિમિતની વેબસાઇટ 
www.medadmgujarat.org પર મકુવામાં આવશે. ( હરે ર ઓ દર યાન બક અન ે હે પ 
સે ટર બધં રહશેે.) 
ન ધ: 
 ચોઈસ ફી લગ માટ ેકોઈ મયાદા નથી, શ ય હોય તો આપની પસંદગી મુજબ ઉતરતા મમાં વધારે 

ચોઈસ ભરવી િહતાવહ છે.  
 ફી ભયાની ચલનની નકલ તથા તમામ અસલ માણપ ો જમા કરાવવા ફર યાત છે. યારબાદ  

આપને હે પ સે ટર ખાતેથી  એડિમશન ઓડર આપવામા ંઆવશે. 
 જે ઉમેદવાર વારા  ફી ભયાની ચલનની નકલ તથા તમામ અસલ માણપ ો હે પ સે ટર ખાતે  

જમા કરાવશે નિહ તેમનો વેશ રદ ગણવામા ં આવશે. 
 ી શીપ કાડ ( અસલ ) ધરાવતા ઉમેદવારે હે પ સે ટર ખાતે સંપક કરી ફી ઝીરો કરાવવાની રહેશે. 
 થમ રાઉ ડમા ં વેશ માટ ે ઉપલ ધ સં થાઓની માિહતી,ફી ની માિહતી તથા બેઠકોની 

િવગતવાર માિહતી વેશ સિમિતની વેબસાઇટ www.medadmgujarat.org પર ઉપલ ધ 
છે.  

  વશે સિમિત વારા અપડટે કરલેી માિહતી તથા હવ ે પછીના ઓનલાઈન ચોઈસ ફી લગના  
કાય મ  માટ ેવારવંાર  વબેસાઇટ જોતા રહવેું. 

સ ય સિચવ 


