
ઓનલાઈન ર શન માટની મા હતી 
Gujarat Professional Nursing & Allied Medical Educational Courses

Gandhinagar

1. B.Sc. Nursing
2. Physiotherapy (BPT)
3. Orthotics and Prosthetics (BOP)
4. Optometry (BO)
5. Occupational Therapy (BOT)
6. Naturopathy and Yogic Science (BNYS)
7. GNM (Diploma Course)
8. ANM (Diploma Course)
 
અ યાસ મો મા ં વેશ માટ 



ઓનલાઈન પીન ખર દવા અને ઓનલાઇન ર શન માટની તાર ખો



ઓનલાઈન ર શન શ ુ કરતી વખતે નીચેની િવગતો તૈયાર રાખો
૧. એ સ બક માથંી ઓનલાઈન ખર દલ પીન 

૨. આપ ુ ંEmail ID  ૩. બે મોબાઇલ નબંર 

૪. ધોરણ-૧૨ ની તમામ ય નો ની માકશીટ ની વ માણીત ઝેરો  (1 MB થી વ  ુનહ )

૫. ધોરણ-૧૦ ની તમામ ય નો ની માકશીટ ની વ માણીત ઝેરો  (1 MB થી વ  ુનહ )

૬. ુલ લીવ ગ સ ટ ફકટ ની વ માણીત ઝેરો  (1 MB થી વ  ુનહ )

૭. લા  ુપડતો િતનો (SC/ST/SEBC/EWS)  દાખલો વ માણીત ઝેરો (1 MB થી વ  ુનહ )

૮. SEBC કટગર ના ઉમેદવારો માટ ૦૧/૦૧/૨૦૧૭ પછ ુ ંનોન મી લેયર સ ટ ફકટ (1 MB થી 

વ  ુનહ )

૯. આપનો કન કરલ પાસપોટ સાઈઝ નો ફોટો (૧૦૦ KB સાઈઝ થી વ  ુનહ )

૧૦. આપની  કન કરલ સહ  નો ન નૂો  (૧૦૦ KB સાઈઝ થી વ  ુનહ )

 



http://www.medadmgujarat.org વેબસાઈટ પર 
જઈ ને ઓનલાઇન પીન ખર દો.

કોરોના રોગચાળા ના કારણે બકમાથંી પીન 
મળશે નહ . 



૧. ૫ કડા નો USER ID લખેલો હશે

ઉદાહરણ-૧. 00150
 ૨. 14752

૨. ૧૪ કડા લખેલા હશે તે તમારો પીન નબંર છે.

ઉદાહરણ-૧. AtBN3TkPC8G4zX
 ૨. ZN4TSrAkD7THY3



વેશ સિમિતની વેબસાઈટ ની િવગત 



વેશ સિમિતની વેબસાઈટ ની િવગત 



ઓનલાઈન પીન ખર દવા તથા ર શન કરવા 
માટ દશાવેલ લ ક પર લક કરો 





ન ુ ંર શન કરવા માટ 



ન ુ ંર શન કરવા માટ 



ન ુ ંર શન કરવા માટ 





નામ, સરના ુ,ં જ મ તાર ખ, વગેર મા હતી ભરો 

ધોરણ ૧૦ (SSC) ના મા સ ની મા હતી ભરો 

ધોરણ ૧૨ ની માકશીટ જુબ નામ લખો 

માતા ુ ં ૂ ું  નામ લખો 
િપતા/ પિત ુ ં ૂ ું  નામ લખો 

િત પસદં કરો 

ધોરણ ૧૦ ના ુલ મળેલ મા સ લખો 

ધોરણ ૧૦મા ંગ ણતમા ં મળેલ મા સ લખો 

ુલ કટલા માકસમા ંથી તે લખો

ગ ણતમા ં ુલ કટલા માકસમા ંથી તે લખો

ૂ ું  સરના ુ ંલખો. (નામ લખવાની જ ર નથી)







ગ ણત ૭૦/૧૦૦

ટોટલ ૪૦૬/૬૦૦

ધોરણ ૧૦ SSC ના 
મા સ ઉદાહરણ-૨ 



ધોરણ ૧૦ SSC ના મા સ ઉદાહરણ-૧ 



ધોરણ ૧૨ િવ ાન વાહ ના 
 મા સ ઉદાહરણ-૧ 

થીયર  
Chemistry Theory- 33/100
Physics Theory- 35/100
Biology/ Maths Theory- 39/100
ે ટકલ

Chemistry Practical- 45/50
Physics Practical- 37/50
Biology/ Maths Practical- 42/50

English Theory- 69/100

Total- 373/650



થીયર  
Chemistry Theory- 42/100
Physics Theory- 47/100
Biology/ Maths Theory- 69/100

ે ટકલ
Chemistry Practical- 45/50
Physics Practical- 45/50
Biology/ Maths Practical- 43/50

English Theory- 75/100

Total- 450/650

ધોરણ ૧૨ િવ ાન વાહ ના 
 મા સ ઉદાહરણ-૨ 



ધોરણ ૧૨ ના મા સ અને અ ય મા હતી ભરો 



ેસ મા સ ગણતર મા ંલેવા નહ



ધોરણ ૧૨ િવ ાન વાહ ના 
 મા સ ઉદાહરણ-૩ 

થીયર  
Chemistry Theory- 89/100
Physics Theory- 89/100
Biology/ Maths Theory- 92/100

ે ટકલ
Chemistry Practical- 48/50
Physics Practical- 49/50
Biology/ Maths Practical- 49/50

English Theory- 65/100

Total- 555/650



ેસ માકસની ગણતર  કરવી નહ







સામા ય વાહ 
ઉ ચતર ઉ ર િુનયાદ  વાહ 
તથા યવસાયલ ી વાહ માટ  
 







લા  ુપડતી અ ય મા હતી , ફોટો, સહ , પાસવડ 



પાસવડ મા ં પેશીયલ કર ટર નો ઉપયોગ ન કરો મક @, &, $, #,  





ર શન વખતે આપે લખેલ મોબાઇલ નબંર પર OTP 
નો SMS આવશે તે લખો 











માણપ નો ફોટો મોબાઈલમા ંપાળો યાર લો ર ઝો શુન મા ંપાળવો


















