ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat

ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONALPOST-GRADUATE
MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPPGMEC)
Government of Gujarat
Office: GMERS Medical College, Gandhinagar
Advertisement for applications for admission first year postgraduate degree courses in MD/MS (Ayurveda) and MD
(Homeopathy) for the academic year 2019-20
Applications are invited from the candidates who are eligible as per
criteria by AIA-PGET-2019, admission to Government Seats of
MD/MS (Ayurveda) and MD (Homeopathy) in Government, Selffinanced Ayurveda/Homeopathy Colleges for the academic year
2019-20. 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://www.medadmgujarat.org.
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:07/09/2019 (Saturday) 10am to
date: 12/09/2019(Thursday) 4.00 pm.(during working days). The
application received after date: 12/09/2019(Thursday) 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://www.medadmgujarat.org Please visit this
website frequently for updated information by the admission
committee.
– Chairman

Office address: GMERS Medical College, Sector-12, Gandhinagar – 382016
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ADMISSION COMMITTEE FOR PROFESSIONAL UNDER GRADUATE /
POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION COURSES (ACPUGMEC/ACPPGMEC)
Government of Gujarat

એડમભશન કમભટી પય પ્રપેશનર સ્ટ-ગ્રેજ્મુએટ ભેડડકર એજ્મુકેશનર કસીસ
(ACPPGMEC)
ગુજયાત સયકાય
ઓડપસ: જી.એભ.ઈ.આય.એસ. ભેડડકર કરેજ, ગાાંધીનગય
શૈક્ષમિક વષષ ૨૦૧૯-૨૦ભાટે એભ.ડી./એભ.એસ. (આમુવેદ) અને એભ.ડી.
(હમભમેથી) ભાાં પ્રથભ વષષ સ્ટગ્રેજ્મુએટ ડડગ્રી અભ્માસક્રભભાાં પ્રવેશ ભાટેની
જાહેયાત
ગુજયાત યાજ્મની મુમનવર્સસટી ભાાંથી ફી.એ.એભ.એસ./ફી.એચ.એભ.એસ. ાસ થમેરા
અને AIA-PGET-2019 ભુજફ મગ્મતા ધયાવતા અને આમુષ , નવી ડદલ્હી ભુજફ તથા
ગુજયાત યાજ્મના પ્રવેશ મનમભ ભુજફ રામક ઉભેદવાય ાસેથી સયકાયી
, સ્વમનબષય
આમુવેદ / હમભમેથીભાાં કરેજ ની એભ.ડી./એભ.એસ. (આમુવેદ) અને એભ.ડી.
(હમભમેથી) ની સયકાયી
ફેઠક ભાટેની ACPPGMEC ની વેફસાઇટ
(http://www.medadmgujarat.org) ય ઉરબ્ધ પભેટ ભુજફ અયજીઓ
આભાંમિત કયવાભાાં આવે છે . ઉભેદવાયે બયેર અયજી પૉભષ સાથે રૂ. ૨૦૦૦/- ના ડડભાાંડડ્રાફ્ટ
(‘ACPPGMEC, Gandhinagar’ ના નાભથી
Payable at ‘ Gandhinagar,
Gujarat’) હેલ્ સેન્ટય ખાતે , તાયીખ: ૦૭/૦૯/૨૦૧૯ (શમનવાય), સવાયે 10.00
કરાકથી તાયીખ:૧૨/૦૯/૨૦૧૯ (ગુરૂવાય), ફયે 4.00 કરાક સુધી કાભકાજનાાં ડદવસ
દયમ્માન જભા કયાવવાની યહેશે. તાયીખ:૧૨/૦૯/૨૦૧૯ (ગુરૂવાય), ફયે 4.00 કરાક
છી પ્રાપ્ત કયેરી અયજી કઈિ સાંજગભાાં પ્રવેશ ભાટે ધ્માનભાાં રેવાભાાં આવશે નહીં
પ્રવેશ
પ્રડક્રમા
મવશે
મવગતવાય
ભામહતી
વેફસાઇટ
http://www.medadmgujarat.org ય ઉરબ્ધ છે . પ્રવેશ સમભમત દ્વાયા
અડેટ કયેરી ભામહતી ભાટે વાયાંવાય આ વેફસાઇટની ભુરાકાત ર.
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