
ગજુરાત યનુિવનસિટી 
પરરપત્ર : ૨૪૮ 
                                                                                                            િ.ંપરીક્ષા/૪-અ/ ૯૪૩૩ /૨૦૨૨ 
                                                                                             ગજુરાત યનુિવનસિટી કાર્ાાલર્ 
                                                                                                            અમદાવાદ:૦૯,તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૨  

આ યનુિવનસિટી સાથે સલંગ્િ તબીબી, દંતનવજ્ઞાિ, ફીજીયોથેરાપી ,િનસિંગ,ઓપ્ટોમેટ્રી, હોનમયોપેથી, ઓક્યપેુશિલ થેરાપી, 
પ્રોસ્થોટટક્સ - ઑથોટટક્સ વગેરે મેડીકલ / ડેન્ટલ / પરેા મેડીકલ કોલેજોિા ડીિ શ્રીઓ/ આચાયય શ્રીઑ/ પી.જી ડાયરેક્ટરશ્રીિ ે
જણાવવાનુ ં કે, તબીબી, દંત નવજ્ઞાિ અિે નવનવધ પેરામેટડકલ અભ્યાસક્રમિી પરીક્ષા ચાલ ુથવાિી તારીખ, ઇન્ટિયલ માક્સય 
મોકલવાિી છેલ્લી તારીખ તથા આવેદિપત્રો/ડેઝર્ટયશિ સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ િીચે મજુબ રાખવામા ંઆવેલ છે. જેિી 
લગતા વળગતા સૌએ િોંધ લેવી.      

Sr. 
No 

Exam Course Batch 

Date of starting of 
exam and last 
date to submit 
internal marks 

Last date to submit 
the exam form / 
dissertation to the 
University 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Master of Physiotherapy (MPT) 
F.Y. M.Sc. Nursing 
F.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
S.Y. M.Sc. Nursing 
S.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
M.Optometry 

------- 
 

Regular 01/06/2022 
(Wednesday) 

15/03/2022 
(Tuesday) 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

I BPT 
I Post Basic B Sc Nursing 
I B Sc Nursing  
I B. Prosthetic and Orthotic 
I  B. Optometry 
I   B. Occupational Therapy 

------- Casual 

 
01/06/2022 

(Wednesday) 
02/05/2022 
(Monday) 

13 P G Medical (DM & MCh) ------- Regular 01/07/2022 
(Friday) 

01/04/2022 
 (Friday) 

14 IV  BHMS New 
Course 

Supplementary 01/07/2022 
(Friday) 

01/06/2022 
(Wednesday) 

15 
16 
17 

III  B D S 
III  BPT 
III  Year B Sc Nursing 

------- Regular 01/07/2022 
(Friday) 

02/05/2022  
(Monday) 

18 
19 

Final MBBS Part-II 
Final MBBS Part-I 

Old 
Course 

Casual 
 

15/07/2022 
(Friday) 

16/05/2022  
(Monday) 

20 
21 

Final BPT 
IV Year B Sc Nursing 

------- Regular 15/07/2022 
(Friday) 

16/05/2022  
(Monday) 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

II BDS 
Final BDS 
III B. Prosthetic and Orthotic   
IV B. Prosthetic and Orthotic   
III B. Occupational Therapy 
IV  B. Occupational Therapy 
III B. Optometry 

------- 
 

Regular 
 

01/08/2022 
(Monday) 

 

01/06/2022 
(Wednesday) 

29 
30 

I BDS 
I BHMS 

------- 
New Course 

For the students 
who failed in 
March-2022 
Examination 

01/08/2022 
(Monday) 

 

01/07/2022 
(Friday) 



31 III BHMS 
 

New 
Course 

Regular 01/09/2022 
(Thursday) 

01/07/2022 
(Friday) 

32 
33 
34 
35 
36 

II BPT 
II B Sc Nursing  
II B. Prosthetic and Orthotic 
II B. Optometry 
II B. Occupational Therapy 

------- Regular 15/09/2022 
(Thursday) 

15/07/2022 
(Friday) 

37 
38 

PG Medical (MD/MS/Diploma) 
P.G. Dental (MDS Part-II) 

------- Casual 01/10/2022 
(Saturday) 

01/08/2022 
(Monday) 

39 P.G. Dental (MDS Part-I)   ------- Regular 01/10/2022 
(Saturday) 

01/08/2022 
(Monday) 

40 B.ASLP Semester-I ------- Regular 01/10/2022 
(Saturday) 

01/08/2022 
(Monday) 

41 II BHMS  New 
Course 

Regular 15/11/2022 
(Tuesday) 

01/09/2022 
(Thursday) 

42 II Post Basic B Sc Nursing 
 

------- Regular 15/11/2022 
(Tuesday) 

01/09/2022 
(Thursday) 

43 
44 
45 
46 
47 
48 

Master of Physiotherapy (MPT) 
F.Y. M.Sc. Nursing 
F.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
S.Y. M.Sc. Nursing 
S.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
M.Optometry 

------- Casual 

 
01/12/2022 
(Thursday) 

01/09/2022 
(Thursday) 

49 P G Medical (DM & MCh) ------- Casual 01/12/2022 
(Thursday) 

15/09/2022 
(Thursday) 

50 
 

II MBBS 
 

New 
Course 

Regular 01/12/2022 
(Thursday) 

03/10/2022 
(Monday) 

51 III BHMS New 
Course 

Supplementary 01/12/2022 
(Thursday) 

03/11/2022 
(Thursday) 

52 Final MBBS Part-I Old 
Course 

Casual 01/12/2022 
(Thursday) 

15/10/2022 
(Saturday) 

53 Final MBBS Part-I New 
Course 

Regular 15/12/2022 
(Thursday) 

17/10/2022 
(Monday) 

54 
55 
56 
57 
58 
59 

III BDS 
Final B D S 
III BPT 
Final BPT 
III Year B Sc Nursing 
 IV Year B Sc Nursing 

------- Casual 02/01/2023 
(Monday) 

10/11/2022 
(Thursday) 

 

60 
61 
62 

I B Sc Nursing 
I Post Basic B Sc Nursing 
I B. Prosthetic and Orthotic 

------- Regular 02/01/2023 
(Monday) 

10/11/2022 
(Thursday) 

63 
64 
65 

I BPT  
I B. Occupational Therapy 
I B. Optometry 

------- Regular 09/01/2023 
(Monday) 

10/11/2022 
(Thursday) 

66 Final MBBS Part-II Old 
Course 

Regular 19/01/2023 
(Thursday) 

10/11/2022 
(Thursday) 

67 
68 
69 
70 
71 
72 

II BDS 
III B. Prosthetic and Orthotic   
IV B. Prosthetic and Orthotic   
III B. Occupational Therapy 
IV B. Occupational Therapy 
III B. Optometry 

------- Casual 19/01/2023 
(Thursday) 

10/11/2022 
(Thursday) 



73 
74 

I MBBS     
I BHMS   

New 
Course 

Regular 01/02/2023 
(Wednesday) 

15/12/2022 
(Thursday) 

75 II BHMS New 
Course 

Supplementary 15/02/2023 
(Wednesday) 

19/01/2023 
(Thursday) 

76 I BDS        ------- Regular 24/02/2023 
(Friday) 

21/12/2022 
(Wednesday) 

77 II MBBS New 
Course 

Supplementary 01/03/2023 
(Wednesday) 

01/02/2023 
(Wednesday) 

78 Final MBBS Part-I 
 

New 
Course 

Supplementary 15/03/2023 
(Wednesday) 

15/02/2023 
(Wednesday) 

79 
80 
81 
82 
83 

II BPT 
II B Sc Nursing  
II B. Prosthetic and Orthotic 
II  B. Optometry 
II   B. Occupational Therapy 

------- Casual 15/03/2023 
(Wednesday) 

16/01/2023 
(Monday) 

84 P.G. Dental (MDS Part-I)   ------- Casual 01/04/2023 
 (Saturday) 

02/01/2023 
          (Monday) 

85 IV  BHMS New 
Course 

Regular 01/04/2023 
(Saturday) 

28/02/2023 
(Tuesday) 

86 
 

B.ASLP Semester-II ------- Regular 03/04/2023 
(Monday) 

03/02/2023 
(Friday) 

87 I MBBS New 
Course 

Supplementary 15/04/2023 
(Saturday) 

21/03/2023 
(Tuesday) 

88 I BHMS    New 
Course 

Supplementary 01/05/2023  
(Monday) 

01/04/2023 
 (Saturday) 

89 II Post Basic B Sc Nursing ------- Casual 01/05/2023  
(Monday) 

01/04/2023 
 (Saturday) 

90 PG Medical (MD/MS/Diploma) 
 

------- Regular 01/06/2023 
(Thursday) 

01/03/2023 
(Wednesday) 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

P.G. Dental (MDS Part-II) 
Master of Physiotherapy (MPT) 
F.Y. M.Sc. Nursing 
F.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
S.Y. M.Sc. Nursing 
S.Y. M.Sc. Nursing (NPCC) 
M.Optometry 

------- Regular 22/06/2023 
(Thursday) 

22/03/2023 
(Wednesday) 

                                                                             

૧. પ્રત્રે્ક કોલેજે ઇન્ટિાલ માર્કસા ગજુરાત યનુિવસીટી વેબસાઈટ ઉપર મકેુલ નિર્ત િમિૂામા ં જ મોકલવાિા રહશેે.ઉપર 

જણાવેલ નિર્ત સમર્મર્ાાદા બાદ મોકલેલ ઇન્ટિાલ માર્કસા ગણતરીમા ં લેવામા ં આવશે િરહ. લઘતુમ ઇન્ટરિલ માર્કસા/ 

હાજરીિે કારણે જે નવદ્યાર્થીઓિે પરીક્ષામા ંબેસવા દેવાિા િા ંહોર્ તેિી મારહતી અલગર્થી ર્થીર્રી પરીક્ષા શરૂ ર્થવાિા ૭ રદવસ 

પહલેા મોકલવાિી રહશેે. પ્રત્રે્ક કોલેજે એક વખત જે ઇન્ટિાલ માર્કસા મોકલવામા ં આવ્ર્ા હશે તેમા ં પાછળર્થી કોઈપણ 

સજંોગોમા ંફેરફાર કરવામા ંઆવશે િરહ. 

૨. જે નવદ્યાથી રેગ્યલુર પરીક્ષામા ંિાપાસ થયા બાદ જયારે ફરીથી બીજીવાર રીપીટર તરીકે યનુિવસીટી પરીક્ષા આપે ત્યારે 

રીપીટર નવદ્યાથીઓ માટે પણ પ્રીલીમિરી પરીક્ષાિો/નવષય કાયયક્રમ જાહરે કરવો અિે િોટીસ બોડય પર મકુવો. કોઈ પણ 

રીપીટર નવધાથી પ્રીલીમિરી પરીક્ષા/નવષય આપવા માગંતો હોય તો તે આપી શકશે. અિે ત્યારબાદ િવા ઇન્ટિયલ માક્સય  



યનુિવસીટીિે મોકલવા. જો કોઈ ટકસ્સામા ંઆગાઉ (જુિા) ઇન્ટિયલ માક્સય સારા હોયતો તે મોકલવવા રહશેે. (Best of two).  જો 

ટરપીટર નવધાથી છેલ્લી પ્રીલલનમિરી પરીક્ષા િ આપે તો જૂિા ઇન્ટિયલ માક્સય મોકલવાિા રહશેે. 

૩. ઇન્ટિયલ માક્સય યનુિવસીટીિે મોકલતા પહલેા ફરજીયાત પણ ેકોલેજિા િોટીસ બોડય/કોલેજિી વબેસાઈટ પર ટડસ્પ્લે કરવા. 

દરેક નવદ્યાથીએ કોલેજિા િોટટસ બોડય પર મકેુલ ઇન્ટિયલ માકયસિી ચકાસણી કરી લેવી. જેમા ંકોઈપણ ભલૂ જણાય તો તેિી 

જાણ ત્રણ ટદવસમા ંકોલેજ સત્તાવાળાઓિે કરવાિી જવાબદારી જે તે નવદ્યાથીિી રહશેે અિ ેકોઈપણ નવદ્યાથીિી ફટરયાદ હોય તો 

તેનુ ં નિવારણ કરવાિી તમામ જવાબદારી કોલજે સત્તાવાળાઓિી રહશેે. જો કોલેજ સત્તાવાળાઓિે કોઈપણ સધુારો કરવાિો 

થતો હોય તો તે સધુારો કરીિે પછી જ યનુિવનસિટીિે મોકલવાિા રહશેે. 

૪. છેલ્લી કેટલીક પરીક્ષાઓમા ંઇન્ટિયલ માકયસિી ફટરયાદો યનુિવસીટીિે મળેલ છે. જેથી યનુિવસીટી ઇન્ટરિલ માકયસ મોકલતા 

પહલેા િોટીસ બોડય પર મકેુલ માક્સય તથા યનુિવસીટીમા ંસબનમટ કરતા માકયસિી ખરાઈ કરવી. આ અંગેિી સમગ્ર જવાબદારી 

જે તે કોલેજિા વડાશ્રી અિે/ અથવા નવદ્યાથીિી રહશેે. યનુિવસીટી જે તે પરીક્ષાનુ ંપટરણામ આવ્યા બાદ ઇન્ટિયલ માકયસિી 

કોઈપણ પ્રકારિી ફટરયાદ સ્વીકારશે િટહ અિે કોઈપણ સજંોગોમા ંમાકયસમા ં ફેરફાર કરશે િહી. ઇન્ટિયલ માક્સય મોકલવાિી, 

ટડસ્પ્લે કરવાિી અિે નવદ્યાથીઓિી ફટરયાદિી નિકાલ કરવાિી સમગ્ર જવાબદારી જે તે કોલજેિા વડાશ્રીિી રહશેે. 

૫.એકવાર યનુિવસીટીિે ઇન્ટિયલ માક્સય મોકલ્યા પછી. પટરણામ જાહરે થયા પછી કોઈ પણ જાતિો સધુારો કરવામા ંઆવશે 

િટહ. 

૬.અનસુ્િાતક અભ્યાસક્રમો માટે ગજુરાત યનુિવનસિટીએ જાહરે કરેલ ડેઝર્ટયશિ મોકલવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ કોઈપણ 

સજંોગોમા ંડેઝર્ટયશિ સ્વીકારવામા ંઆવશ ેિહી. 

આ પટરપત્રિો ચસુ્તપણે અમલ કરવાિો રહશેે અિે તમામ નવધાથીઓિે ધ્યાિમા ંલાવવા જરૂરી કાયયવાહી કરશોજી. 

 

પરીક્ષા નિર્ામક 

 

પ્રનત,  

મેડીકલ કોલેજ: 

1) ડીિશ્રી, બી. જે. મેડીકલ કોલેજ, નસનવલ હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ-૧૬  
2) ડીિશ્રી, શ્રીમતી એિ.એચ.એલ. મ્યનુિ. મેડીકલ કોલેજ, વી. એસ. હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ, એલલસલિજ, અમદાવાદ-૬ 

3) ડીિશ્રી, એ.એમ.સી. મેટ મેડીકલ કોલેજ. એલ.જી. હોસ્સ્પટલ, મણીિગર, અમદાવાદ 

4) ડીિશ્રી, જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ, સોલા, અમદાવાદ. 
5) ડીિશ્રી, જી.સી.એસ. મેડીકલ કોલેજ, ચામુડંા િીજ પાસે, ડી. આર. એમ. ઓફીસિી સામે, સ્વદેશી નમલ કમ્પાઉન્ડ, િરોડા રોડ 

અમદાવાદ.  
6) ડીિશ્રી, જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ, ગાધંીિગર.  
7) ડીિશ્રી, ડૉ. એમ, કે, શાહ, મેડીકલ કોલેજ, અિે રીસચય સેન્ટર, નવસત-ગાધંીિગર હાઈવે, તપોવિ સકયલિી બાજુમા,ં ચાદંખેડા, 

અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ 



8) ડાયરેક્ટરશ્રી, પી.જી. સ્ટડીઝ એન્ડ ટરસચય, બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, નસનવલ હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬  
ડેન્ટલ કોલેજ: 

 

1) ડીિશ્રી, ગવમેન્ટ ડેન્ટલ કોલેજ, નસનવલ હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ 

2) ડીિશ્રી, અમદાવાદ ડેન્ટલ કોલેજ, રણછોડપરુા, રાચરડા-ભાડજ રોડ, તા-કલોલ જજ-ગાધંીિગર  
3) ડીિશ્રી, ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ ટરસચય સેન્ટર, પ્લેઝર કલબિી સામે, મણીપરુ, બોપલ, અમદાવાદ  
4) ડીિશ્રી, એ..એમ.સી.મેટ ડેન્ટલ કોલેજ અનપુમ નસિેમાિી સામે, ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮  
5) ડીિશ્રી, વૈટદક ડેન્ટલ કોલેજ એન્ડ ટરસચય સેન્ટર, દમણ (યટુી). વાસકુીિાથ મહાદેવ મટંદરિી બાજુમા,ં ભારત ઈન્ડટ્રીઅલ એસ્ટેટ 

સામે,લવાડા, નવલેજ, િાિી દમણ  
6) ડીિશ્રી, ગોયકંા ડેન્ટલ કોલેજ, પેથાપરુ, મહુડી રોડ, જી.જી.એસ પાસે, પીપળજ, જજ-ગાધંીિગર-૩૮૨૬૧૦. 

રફજીર્ોરે્થરાપી કોલેજ: 

1) આચાયયશ્રી, ગવમેન્ટ  ટફજીયોથેરાપી કોલેજ, પેરાપ્લેજીયા હોસ્સ્પટલ, નસનવલ કેમ્પસ, અસારવા અમદાવાદ-૧૬  
2) આચાયયશ્રી, સરેુશ િહ્મકુમાર ભટ્ટ ટફજીયોથેરાપી કોલેજ, વી.એસ. હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ, એલલસલિજ, અમદાવાદ-૬  
3) આચાયયશ્રી, ટફજીયોથેરાપી કોલેજ, અમદાવાદ, ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ મેડીકલ સાયન્સીસ, AIMS કેમ્પસ, એસ, પી, રીંગરોડ પાસે, 

ઓગણજ સકયલ, લાયિ કણાયવતી આંખિી હોસ્સ્પટલ પાસે, ગોતા-કલોલ હાઇવે, લપકામણ, અમદાવાદ-૬૦  
4) આચાયયશ્રી, જે.જી. ટફજીયોથેરાપી કોલેજ, સોલા રોડ, અમદાવાદ.  
5) આચાયયશ્રી, સવોદય કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, મટવા કુવા, ન્ય ુએ.પી.એમ.સી. માકેટ સામે, કલોલ, ગાધંીિગર. 
6) આચાયયશ્રી, ખ્યાતી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, C/O અમતૃ સ્કૂલ, ૧૫ કેન્ટોિમેન્ટ, શાહીબાગ, અમદાવાદ.  
7) આચાયયશ્રી, શારદા કોલેજ  ઓફ ટફજીયોથેરાપી , પેથાપરુ મહુડી રોડ, પેથાપરુ, જજ-ગાધંીિગર-૩૮૨૬૧૦  
8) આચાયયશ્રી, શ્રી સ્વામીિારાયણ ટફજીયોથેરાપી કોલેજ, જી.એસ ટી રેલ્વે ક્રોનસિંગ, રાણીપ અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦  
9) આચાયયશ્રી, ખ્યાતી કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, પ્લોટ િ,ં૧૧૭ વ્રજમોતી-૨, ઇલેક્ટ્રોથમય ઇન્ડસ્ટ્રીઝિી પાછળ, શીલજ -પાલોડીયા 

રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮  
10) આચાયયશ્રી, આરુષ ટફઝીયોથેરાપી કોલેજ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 

11) આચાયયશ્રી, સ્કુમ કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, પ્લોટ િ ં૭૦૯, ટી વી ટાવરિી પાછળ, ડ્રાઈવ ઇિ રોડ, અમદાવાદ 

12) આચાયયશ્રી, અપોલો ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, િરોડા દહગેામ રોડ, એસ પી પટેલ રીંગ રોડ પાસે, િરોડા અમદાવાદ.  
13) આચાયયશ્રી, આકાર કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી ઓગણજ, ગોતા-વડસર રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ 

14) આચાયયશ્રી, અિન્યા કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, અમદાવાદ મહસેાણા હાઇવે, કલોલ-૩૮૨૭૨૧, જી-ગાધંીિગર  
15) આચાયયશ્રી, સતીષ ગોસ્વામી કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી , િરોડા દહગેામ રોડ, વહલેાલ, તા-દસક્રોઈ જી-અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦  
16) આચાયયશ્રી, મહાત્મા ગાધંી કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, પ્લેટીિમ ગોલ્ડ ટક્રષ્િાિગર કોિયર, િરોડા રોડ, અમદાવાદ – ૩૮૨૩૫૦  
17) આચાયયશ્રી, અમદાવાદ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, ઉમા બગંલો િજીક, ટક્રષ્િા પાટી પ્લોટ પાસે, વદેં માતરમ રોડ, ન્ય ુએસ જી 

રોડ, ગોતા જી-અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  
18) આચાયયશ્રી, નવકટોટરયા જ્યબુીલી કોલેજ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, મેઈિ રેલ્વે સ્ટેશિ સામે, કાલપુરુ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧  
19) આચાયયશ્રી, શમા ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ મેડીકલ સાયસીન્સ, પીર કમાલ મસ્જીદ પાસે, બી આર ટી એસ રોડ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ-

૩૮૦૦૨૮  
20) આચાયયશ્રી, કમલા અમતૃ ટફજીયોથેરાપી  કોલેજ, વી ડી કેમ્પસ, રાયસણ પેટ્રોલ પપં પાસે, રાયસણ એપ્રોચ રોડ, પી ડી પી ય ુ

િજીક, કોબા, ગાધંીિગર રોડ, કુડાસણ ગાધંીિગર-૩૮૨૦૦૭ 



21) આચાયયશ્રી, એલ જે ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, એલ જે કેમ્પસ, કટારીયા મોટસય અિે સરખેજ સાણદં સકયલ વચ્ચે, એસ જી રોડ 
અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦  

22) આચાયયશ્રી, એિ આર ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ ટફજીયોથેરાપી, એિ આર હાઉસ ચામુડંા િીજ િરોડા રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨  
િનસિંગ કોલેજ:  

1) આચાયયશ્રી, કોલેજ ઓફ િનસિંગ, નસનવલ હોસ્સ્પટલ અસારવા, અમદાવાદ  
2) આચાયયશ્રી, અમદાવાદ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સીસ, AIMS કેમ્પસ, એસ પી રીંગ રોડ પાસે, ઓગણજ સકયલ, લાયિ કણાયવતી 

આંખિી હોસ્સ્પટલ પાસે, ગોતા-કલોલ હાઇવે, લપકામણ, અમદાવાદ-૬૦  
3) આચાયયશ્રી, જે. જી. િનસિંગ કોલેજ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), સોલા રોડ, અમદાવાદ.  
4) આચાયયશ્રી, સહજાિદં કોલેજ ઓફ િનસિંગ, ઝડંાલ, ગાધંીિગર.  
5) આચાયયશ્રી, ડો. બી. આર. આંબેડકર કોલેજ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), િીલલમા પાકય સોસાયટી પાસે, 

દહગેામ, જી- ગાધંીિગર.  
6) આચાયયશ્રી, એપોલો ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, ભાટ, ગાધંીિગર.  
7) આચાયયશ્રી, શભુમ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સ, કલાપીિગર, અમદાવાદ.  
8) આચાયયશ્રી, બી.જમિાદાસ પટેલ (બી.જે.પી) કોલેજ ઓફ િનસિંગ,પ્લોટ િ.ં ૭૦૯ ટી.વી.ટાવરિી બાજુમા,ં ડ્રાઈવ-ઇિ રોડ, બોડકદેવ, 

અમદાવાદ-૫૪  
9) આચાયયશ્રી, શારદા કોલેજ ઓફ િનસિંગ, પાિસર, તા. કલોલ-૩૮૨૭૪૦  
10) આચાયયશ્રી, શે્રય ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, પ્લોટ િ ં૨૪૪/બી, અંલબકા પાટી પ્લોટ સામે, AEC િી સામે, સોલા રોડ, િારણપરુા, 

અમદાવાદ-૧૩  
11) આચાયયશ્રી, શાનંતનિકેતિ કોલેજ ઓફ િનસિંગ, ગોજારીયા-ચરાડા રોડ, પડુસમા,ં  તા- માણસા, જી- ગાધંીિગર  
12) આચાયયશ્રી, એ એમ સી મેટ િનસિંગ કોલેજ, શેઠ વી એસ હોસ્સ્પટલ કેમ્પસ, એલીસિીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬  
13) આચાયયશ્રી, જી સી એસ િનસિંગ કોલેજ, ડી આર એમ ઓફીસિી સામે, ચામુડંા િીજ પાસે, સ્વદેશી નમલ કમ્પાઉન્ડ, િરોડા રોડ 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫. 
14) આચાયયશ્રી, નવક્ટોટરયા જ્યબુીલી કોલેજ ઓફ િનસિંગ, મખુ્ય રેલ્વે સ્ટેશિ સામે, કાલપુરુ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 

15) આચાયયશ્રી, સોહમ કોલેજ ઓફ િનસિંગ, કૃષ્ણિગર બી આર ટી એસ બસસ્ટેન્ડ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬  
16) આચાયયશ્રી, વીણા નસન્ધી કોલેજ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ) , સરદારિગર સામે, હાસંોલ ઓક્ટ્રોય િાકા, 

ઇન્ન્દરા િીજ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫  
17) આચાયયશ્રી, અિન્યા ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, કે આઈ આર સી કેમ્પસ, અમદાવાદ-મહસેાણા હાઇવે, કલોલ(ઉ.ગ)ુ-૩૮૨૭૨૧. જી-

ગાધંીિગર  
18) આચાયયશ્રી, ખ્યાતી કોલેજ ઓફ િનસિંગ, પ્લોટ િ.ં ૧૧૬, વ્રજ ગોપી-૨, ઈલેકટ્રોથમય ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાસે, શીલજ-પલોડીયા રોડ, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮. 
19) આચાયયશ્રી, ચૌધરી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), એસ ટી સ્ટેન્ડ સામે, સેકટર-૭, ગાધંીિગર-

૩૮૨૦૦૭  
20) આચાયયશ્રી, ગજુરાત ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ મેન્ટલ હલે્થ, ગવમેન્ટ હોસ્સ્પટલ ફોર મેન્ટલ હલે્થ, ટદલ્હી દરવાજા સામે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-

૩૮૦૦૦૪  
21) આચાયયશ્રી, િરિારાયણ શાસ્ત્રી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), સ્વાનમિારાયણ ગરુુકુળ કેમ્પસ, 

મુ-ંપો જેતલપરુ, તા-દસક્રોઈ, જી-અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૬  



22) આચાયયશ્રી, શાન્તમ કોલેજ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), મયરુ પાકય સોસાયટી, કણાયવતી એવન્ય,ુ જય ટહન્દ 
ટીમ્બર માટયિી બાજુમા,ં ભગત પેટ્રોલપપં પાસે, િરોડા, અમદાવાદ. 

23) આચાયયશ્રી, સમા કોલેજ ઓફ િનસિંગ, પીર કમાલ મઝીદ પાસે, બી આર ટી એસ રોડ,દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮  
24) આચાયયશ્રી, શ્રી સ્વામીિારાયણ કોલેજ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), કલોલ જી આઈ ડી સી સામે, 

અમદાવાદ-મહસેાણા હાઇવે, મુ-ંપોસ્ટ સૈજ, તા-કલોલ, જી-ગાધંીિગર-૩૮૨૭૨૫  
25) આચાયયશ્રી મજુંશ્રી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સ, પેથાપરુ-મહુડી રોડ,પીપળજ, જી.જી.એસ.િી બાજુમા, ગાધંીિગર-૩૮૨૬૧૦  
26) આચાયયશ્રી, શકંરનસિંહ વાઘેલા બાપ ુઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, ગાધંીિગર-માણસા હાઇવે, મુ-ંપો વાસણ, જી-ગાધંીિગર-૩૮૨૬૫૦ 

27) આચાયયશ્રી, ઉનમિલા ગોસ્વામી કોલેજ ઓફ િનસિંગ, િરોડા-દહગેામ રોડ, તા-દસક્રોઈ, મુ-ંવહલેાલ-૩૮૨૩૩૦  
28) આચાયયશ્રી જે એમ ડી ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), િોલેજ કોરીડોર, પી ડી પી ય ુિી બાજુમા,ં 

રાયસણ, ગાધંીિગર-૩૮૨૦૦૭  
29) આચાયયશ્રી, સ્વયભં ુઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ,૧૭, નિસગય બગંલો, સ્વયભં ુમલ્ટી સ્પેસીયાલીસ્ટ હોસ્પીટલિી પાછળ,એસ.પી.રીંગ રોડ, 

વસ્ત્રાલ ચાર રસ્તા પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮  
30) આચાયયશ્રી, પચંામતૃ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), પચંામતૃ એજ્યકેુશિ કેમ્પસ, કે.પા. રેનસડેન્સી 

થી અબજી બાપા ગ્રીિ રોડ, નિકોલ ગામિી પાછળ, નિકોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦  
31) આચાયયશ્રી, એ.કે.પટેલ.સ્કુલ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), આિદંબા િાઈટ કેમ્પસ, વલાડ કરઈ ગામ રોડ, 

ગાધંીિગર  
32) આચાયયશ્રી, િવકાર ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), ગીરીવર પ્રાઈડ, સફારી હોટેલ િી સામે, ન્ય ુ

ઓઢવ ઓવરલિજ િી બાજુમા ં, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૩૦. 
33) આચાયયશ્રી, સી.એચ.એમ.શાહ િનસિંગ કોલેજ, માણસા-નવજાપરુ રોડ, મુ.ં આજોલ, તા.માણસા, જી-ગાધંીિગર-૩૮૨૮૧૦ 

34) આચાયયશ્રી, શ્રી ઉનમયા કે.વી.સી.િનસિંગ કોલેજ, શ્રી ઉનમયા કેમ્પસ, ભાગવત નવદ્યાપીઠ પાસે, સરખેજ-ગાધંીિગર હાઇવે, સોલા, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦  

35) આચાયયશ્રી, મેડીલીન્ક ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સીસ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), ટે્રડ સ્ક્વેર લબલ્ડીંગ, ટોરેન્ટ 
પાવર સ્ટેશિ િી સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ 

36) આચાયયશ્રી,  કમય ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), ન્યયુોકૅ ટીઁબર માટયિી બાજુમા,ં નવક્ર્મ 
િગર િી સામે,  ઈસ્કોિ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ 

37) આચાયયશ્રી,  એસ.જી.રાવ કોલેજ ઓફ િનસિંગ, “પથદશયક કેમ્પસ”, માણસા-નવજાપરુ રોડ, વેડા, જી-ગાધંીિગર 

38) આચાયયશ્રી, અમદાવાદ સ્કૂલ ઓફ િનસિંગ, ગોપાલ ચરણ ચોક, નિકોલ, અમદાવાદ 

39) આચાયયશ્રી, એપોલો કોલેજ ઓફ િનસિંગ, SANE કેમ્પસ, અિાસિ, િરોડા દહગેામ રોડ- ૩૮૨૩૩૦ 

40) આચાયયશ્રી, કે.ડી. ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ સાયન્સ, વૈષ્ણવદેવી સકયલ, એસ.જી. રોડ, અમદાવાદ 

41) આચાયયશ્રી, પે્રનસડેન્ટ િનસિંગ કોલેજ, શાયોિા કેમ્પસ, આર.સી.ટેકિીકલ રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ 

42) આચાયયશ્રી, નવવેકાિદં િનસિંગ કોલેજ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), એસ.પી.રીંગરોડ, પાજંરાપોળ ચાર રસ્તા, વસ્ત્રાલ, 
અમદાવાદ 

43) આચાયયશ્રી, સવોદય ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ (B.Sc. િનસિંગ અિે પોસ્ટ બેજીક િનસિંગ), મટવા કુવા, ન્ય ુએ.પી.એમ.સી. માકેટ સામે, 
કલોલ, ગાધંીિગર 

44) આચાયયશ્રી, લોકમાન્ય કોલેજ ઓફ િનસિંગ એજ્યકેુશિ એન્ડ ટરસચય, વધયમાિ ચેરીટેબલ સચંાલલત, નશવરંજિી, સેટેલાઈટ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ 



45) આચાયયશ્રી, કમલા અમતૃ ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, વી ડી કેમ્પસ, રાયસણ પેટ્રોલ પપં પાસે, રાયસણ એપ્રોચ રોડ, પી ડી પી ય ુ
િજીક, કોબા, ગાધંીિગર રોડ, કુડાસણ ગાધંીિગર-૩૮૨૦૦૭ 

46) આચાયયશ્રી, અિતંા ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ િનસિંગ, નવઝિ એજ્યકેુશિ ટ્રસ્ટ, આદશયનિકેતિ કેમ્પસ, સરગાસણ ચાર રસ્તા, ગાધંીિગર-
૩૮૨૪૨૧ 

47) કેનપટલ િનસિંગ કોલેજ, ઓમ એજ્યકેુશિ ટ્રસ્ટ, મોટા લચલોડા, ગાધંીિગર 

 

ઓર્થોટીર્કસ એન્ડ પ્રોસ્ર્થોટીર્કસ કોલેજ 

1) આચાયયશ્રી, ગવમેન્ટ ઓથોટીક્સ એન્ડ પ્રોસ્થોટીક્સ કોલેજ, નસનવલ હોસ્સ્પટલ, અમદાવાદ  
ઓક્યપેુશિલ રે્થરાપી કોલેજ 

1) આચાયયશ્રી, ગવમેન્ટ ઓક્યપેુશિલ થેરાપી કોલેજ, પેરાપ્લેજીયા સેન્ટર, નસનવલ હોસ્સ્પટલ. અમદાવાદ  

ઓપ્ટોમેટ્રી કોલેજ 

1) આચાયયશ્રી, િગર સ્કુલ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રી, એલીસિીજ, અમદાવાદ  
2) આચાયયશ્રી, બી.પી.એ.સ્કુલ ઓફ ઓપ્ટોમેટ્રી, િવલભાઈ હીરાબા આંખિી હોસ્સ્પટલ, મુ.ંપો- બારેજા-૩૮૨૪૨૫, તા-દસક્રોઈ, જી-

અમદાવાદ  
હોમીર્ોપેર્થી કોલેજ 

1) આચાયયશ્રી, શ્રી સ્વામીિારાયણ હોમીયોપેથી કોલેજ, જી.આઈ.ડી. સામે, અમદાવાદ-મહસેાણા હાઇવે, મુ.ંપો સૈજ, તા-કલોલ જી-
ગાધંીિગર-૩૮૨૭૨૫  

2) આચાયયશ્રી, અિન્યા કોલેજ ઓફ હોમીયોપેથી, જૂિી જિપથ હોટલિી બાજુમા ંિેશિલ હાઇવે, કે.આઈ.આર.સી કેમ્પસ, અમદાવાદ-
મહસેાણા હાઇવે, કલોલ -૩૮૨૭૨૧, જી-ગાધંીિગર  

3) આચાયયશ્રી, ગાધંીિગર હોમીયોપેથી મેડીકલ કોલેજ, પેથાપરુ-મહુડી રોડ,મુ.ંપો મબુારકપરુ-૩૮૨૭૨૧, તા-કલોલ, જી-ગાધંીિગર  

 

ઓડીર્ોલોજી એન્ડ સ્પીચ રે્થરાપી કોલેજ 

   1) આચાયયશ્રી,  ઓડીયોલોજી એન્ડ સ્પીચ થેરાપી કોલેજ ,જી.એમ.ઈ.આર.એસ. મેડીકલ કોલેજ કેમ્પસ, સોલા, અમદાવાદ. 

 


