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ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPPGMEC)
Government of Gujarat
Office: GMERS Medical College, Gandhinagar
Advertisement for applications for admission first year
post-graduate degree courses in MD/MS (Ayurveda) and MD
(Homeopathy) for the academic year 2018-19
Applications are invited from the candidates who are eligible as
per criteria by AIA-PGET-2018, admission to Government Seats
of MD/MS (Ayurveda) and MD (Homeopathy) in Government,
Self-financed Ayurveda/Homeopathy Colleges for the academic
year 2018-19. Candidates who have passed BAMS/BHMS from
the universities of Gujarat state and eligible as per AYUSH, New
Delhi and admission rules of Gujarat State can submit the
application as per format available on website of the ACPPGMEC
(http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx). The candidates
have to submit the filled Application form along with Demand
Draft of Rs. 2000/- in name of ‘ACPPGMEC, Gandhinagar’ payable
at Gandhinagar, Gujarat at Designated Help Center of ACPPGMEC
from date: 22.10.2018 (Monday), 10.00 am to date: 26.10.2018
(Friday), 4.00 pm. The application received after date:
26.10.2018, 4.00 pm, by any means will not be considered for
admission in any circumstances.
Detail information about admission process is available on the
website: http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx. Please
visit this website frequently for updated information by the
admission committee.
– Chairman
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ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat

એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ િેડડકલ
એજ્યુકશ
ે નલ કોર્સીર્સ (ACPPGMEC)
ગુજરાત ર્સરકાર
ઓડફર્સ: જી.એિ.ઈ.આર.એર્સ. િેડડકલ કોલેજ, ગાાંધીનગર
શૈક્ષમિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ િાટે એિ.ડી./એિ.એર્સ. (આયુવદે ) અને
એિ.ડી. (હોમિયોપેથી) િાાં પ્રથિ વર્ષ પોસ્ટગ્રેજ્યુએટ ડડગ્રી
અભ્યાર્સક્રિોિાાં પ્રવેશ િાટેની જાહેરાત
ગુજરાત રાજ્યની યુમનવર્ર્સષટી િાાંથી બી.એ.એિ.એર્સ./બી.એચ.એિ.એર્સ.
પાર્સ થયેલા અને AIA-PGET-2018 િુજબ યોગ્યતા ધરાવતા અને આયુર્,
નવી ડદલ્હી િુજબ તથા ગુજરાત રાજ્યના પ્રવેશ મનયિો િુજબ લાયક
ઉિેદવારો પાર્સેથી ર્સરકારી, સ્વમનર્ષર આયુવેદ / હોમિયોપેથીિાાં કોલેજ ની
એિ.ડી./એિ.એર્સ. (આયુવેદ) અને એિ.ડી. (હોમિયોપેથી) ની ર્સરકારી
બેઠકો
િાટેની
ACPPGMEC
ની
વેબર્સાઇટ
(http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx) પર ઉપલબ્ધ
ફોિેટ િુજબ અરજીઓ આિાંમિત કરવાિાાં આવે છે . ઉિેદવારે ર્રેલ અરજી
ફૉિષ ર્સાથે રૂ. ૨૦૦૦/- ના ડડિાાંડ ડ્રાફ્ટ (‘ACPPGMEC, Gandhinagar’
ના નાિથી Payable at ‘Gandhinagar, Gujarat’) હેલ્પ ર્સેન્ટર ખાતે,
તારીખ: 22.10.2018 (ર્સોિવાર), ર્સવારે 10.00 કલાકથી થી તારીખ:
26.10.2018 (શુક્રવાર), બપોરે 4.00 કલાક ર્સુધી જિા કરાવવાની રહેશે.
તારીખ: 26.10.2018 (શુક્રવાર), બપોરે 4.00 કલાક પછી પ્રાપ્ત કરેલી
અરજી કોઈપિ ર્સાંજોગોિાાં પ્રવેશ િાટે ધ્યાનિાાં લેવાિાાં આવશે નહીં
પ્રવેશ
પ્રડક્રયા
મવશે
મવગતવાર
િામહતી
વેબર્સાઇટ
http://medadmgujarat.org/pg/home.aspx પર ઉપલબ્ધ છે .
પ્રવેશ ર્સમિમત દ્વારા અપડેટ કરેલી િામહતી િાટે વારાંવાર આ વેબર્સાઇટની
િુલાકાત લો.
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