
જુરાત િુનવિસટ  
પ રપ  : ૧૬                                                                          ન.ંપર ા/૪-અ /૮૬૨૩/૨૦૨૨ 

                                                                            જુરાત િુનવિસટ  કાયાલય 

                                                                                        અમદાવાદ:૦૯,તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૨  

આ િુનવિસટ  સાથ ે સલં ન તબીબી, દંતિવ ાન, ફ યોથેરાપી ,નિસગ,ઓ ટોમે , હોિમયોપેથી, 

ઓ પુેશનલ થેરાપી, ો થો ટ સ - ઑથ સ વગરે મેડ કલ / ડ ટલ / પરેા મડે કલ કોલેજોના ડ ન ીઓ/ 

આચાય ીઑ/ પી.  ડાયર ટર ીને જણાવવા ુ ં ક, તબીબી, દંત િવ ાન અને િવિવધ પેરામે ડકલ અ યાસ મની 

પર ા ચા  ુ થવાની તાર ખ, ઇ ટનલ મા સ મોકલવાની છે લી તાર ખ તથા આવેદનપ ો/ડઝ ્શન વીકારવાની 

છે લી તાર ખ નીચે જુબ રાખવામા ંઆવલે છે. ની લગતા વળગતા સૌએ ન 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 II Post Basic B Sc Nursing 
 

------- Casual 
 

02/05/2022 
(Monday) 

 

01/04/2022 
(Friday) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

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) 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

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) 

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

01/04/2022 
 (Friday) 

15 IV  BHMS New Course Supplementary 01/07/2022 
(Friday) 

01/06/2022 
(Wednesday) 

16 
17 
18 

III  B D S 
III BPT 
III Year B Sc Nursing 

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

02/05/2022 
(Monday) 

19 
20 

Final MBBS Part-II 
Final MBBS Part-I 

Old Course Casual 
 

15/07/2022 
(Friday) 

16/05/2022  
(Monday) 

21 
22 

Final BPT 
IV Year B Sc Nursing 

------- 
 

Regular 15/07/2022 
(Friday) 

16/05/2022  
(Monday) 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

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) 

30 III BHMS New Course Regular 01/09/2022 
(Thursday) 

01/07/2022 
(Friday) 



31 
32 
33 
34 
35 

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) 

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

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

01/08/2022 
(Monday) 

37 MDS Part-I   ------- Regular 01/10/2022 
(Saturday) 

01/08/2022 
(Monday) 

38 II BHMS 
 

New Course Regular 15/11/2022 
(Tuesday) 

01/09/2022 
(Thursday) 

39 II Post Basic B Sc Nursing 
 

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

01/09/2022 
(Thursday) 

                                                                                       

૧. યેક કોલે  ઇ ટનલ મા સ જુરાત િુનવસ ટ  વેબસાઈટ ઉપર કુલ િનયત ન નૂામા ં જ મોકલવાના 

રહશે.ઉપર જણાવેલ િનયત સમયમયાદા બાદ મોકલેલ ઇ ટનલ મા સ ગણતર મા ં લેવામા ં આવશ ે ન હ. લ તુમ 

ઇ ટરનલ મા સ/ હાજર ને કારણે  િવ ાથ ઓને પર ામા ં બેસવા દવાના ના ંહોય તેની મા હતી અલગથી થીયર  

પર ા શ  થવાના ૭ દવસ પહલા મોકલવાની રહશે. યેક કોલે  એક વખત  ઇ ટનલ મા સ મોકલવામાં આ યા 

હશ ેતેમા ંપાછળથી કોઈપણ સજંોગોમા ંફરફાર કરવામાં આવશ ેન હ. 

૨.  િવ ાથ  ર લુર પર ામા ંનાપાસ થયા બાદ જયાર ફર થી બી વાર ર પીટર તર ક િુનવસ ટ  પર ા આપ ે

યાર ર પીટર િવ ાથ ઓ માટ પણ ીલીમનર  પર ાનો/િવષય કાય મ હર કરવો અને નોટ સ બોડ પર કુવો. 

કોઈ પણ ર પીટર િવધાથ  ીલીમનર  પર ા/િવષય આપવા માગંતો હોય તો તે આપી શકશે. અને યારબાદ નવા 

ઇ ટનલ મા સ  િુનવસ ટ ને મોકલવા. જો કોઈ ક સામા ંઆગાઉ ( ુના) ઇ ટનલ મા સ સારા હોયતો ત ેમોકલવવા 

રહશે. (Best of two).  જો રપીટર િવધાથ  છે લી ી લિમનર  પર ા ન આપે તો ૂના ઇ ટનલ મા સ મોકલવાના 

રહશે. 

૩. ઇ ટનલ મા સ િુનવસ ટ ને મોકલતા પહલા ફર યાત પણ ે કોલેજના નોટ સ બોડ/કોલેજની વેબસાઈટ પર 

ડ લે કરવા. દરક િવ ાથ એ કોલેજના નો ટસ બોડ પર કુલ ઇ ટનલ માકસની ચકાસણી કર  લેવી. મા ંકોઈપણ 

લૂ જણાય તો તેની ણ ણ દવસમા ં કોલેજ સ ાવાળાઓને કરવાની જવાબદાર   ત ે િવ ાથ ની રહશે અન ે

કોઈપણ િવ ાથ ની ફ રયાદ હોય તો તે ુ ં િનવારણ કરવાની તમામ જવાબદાર  કોલેજ સ ાવાળાઓની રહશે. જો 

કોલેજ સ ાવાળાઓન ે કોઈપણ ધુારો કરવાનો થતો હોય તો ત ે ધુારો કર ન ે પછ  જ િુનવિસટ ને મોકલવાના 

રહશે. 

૪. છે લી કટલીક પર ાઓમા ંઇ ટનલ માકસની ફ રયાદો િુનવસ ટ ને મળેલ છે. થી િુનવસ ટ  ઇ ટરનલ માકસ 

મોકલતા પહલા નોટ સ બોડ પર કુલ મા સ તથા િુનવસ ટ મા ંસબિમટ કરતા માકસની ખરાઈ કરવી. આ ગેની 

સમ  જવાબદાર   તે કોલેજના વડા ી અને/ અથવા િવ ાથ ની રહશે. િુનવસ ટ   તે પર ા ુ ંપ રણામ આ યા 

બાદ ઇ ટનલ માકસની કોઈપણ કારની ફ રયાદ વીકારશે ન હ અને કોઈપણ સજંોગોમા ંમાકસમા ંફરફાર કરશ ેનહ . 

ઇ ટનલ મા સ મોકલવાની, ડ લે કરવાની અને િવ ાથ ઓની ફ રયાદની િનકાલ કરવાની સમ  જવાબદાર   તે 

કોલેજના વડા ીની રહશે. 



૫.એકવાર િુનવસ ટ ને ઇ ટનલ મા સ મોક યા પછ . પ રણામ હર થયા પછ  કોઈ પણ તનો ધુારો કરવામા ં

આવશ ેન હ. 

૬.અ ુ નાતક અ યાસ મો માટ જુરાત િુનવિસટ એ હર કરલ ડઝ ્શન મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ કોઈપણ 

સજંોગોમા ંડઝ ્શન વીકારવામા ંઆવશ ેનહ . 

આ પ રપ નો ુ તપણે અમલ કરવાનો રહશે અને તમામ િવધાથ ઓન ે યાનમા ંલાવવા જ ર  કાયવાહ  કરશો . 

 

 

 

પર ા િનયામક 

િત,  

મેડ કલ કોલેજ: 

1) ડ ન ી, બી. . મેડ કલ કોલેજ, િસિવલ હો પટલ ક પસ, અસારવા, અમદાવાદ-૧૬  

2) ડ ન ી, ીમતી એન.એચ.એલ. િુન. મડે કલ કોલેજ, વી. એસ. હો પટલ ક પસ, એ લસ જ, અમદાવાદ-૬ 

3) ડ ન ી, એ.એમ.સી. મેટ મેડ કલ કોલેજ. એલ. . હો પટલ, મણીનગર, અમદાવાદ 

4) ડ ન ી, .એમ.ઈ.આર.એસ. મેડ કલ કોલેજ, સોલા, અમદાવાદ. 

5) ડ ન ી, .સી.એસ. મેડ કલ કોલેજ, ચા ુડંા ીજ પાસે, ડ . આર. એમ. ઓફ સની સામે, વદશી િમલ ક પાઉ ડ, નરોડા 

રોડ અમદાવાદ.  

6) ડ ન ી, .એમ.ઈ.આર.એસ. મેડ કલ કોલેજ, ગાધંીનગર.  

7) ડ ન ી, ડૉ. એમ, ક, શાહ, મેડ કલ કોલેજ, અન ેર સચ સે ટર, િવસત-ગાધંીનગર હાઈવ,ે તપોવન સકલની બા ુમા,ં 

ચાદંખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ 

8) ડાયર ટર ી, પી. . ટડ ઝ એ ડ રસચ, બી. .મેડ કલ કોલેજ, િસિવલ હો પટલ ક પસ, અસારવા, અમદાવાદ-

૩૮૦૦૧૬  

ડ ટલ કોલેજ: 
 

1) ડ ન ી, ગવમ ટ ડ ટલ કોલેજ, િસિવલ હો પટલ ક પસ અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ 

2) ડ ન ી, અમદાવાદ ડ ટલ કોલેજ, રણછોડ રુા, રાચરડા-ભાડજ રોડ, તા-કલોલ જ-ગાધંીનગર  

3) ડ ન ી, ડ ટલ કોલેજ એ ડ રસચ સે ટર, લેઝર કલબની સામે, મણી રુ, બોપલ, અમદાવાદ  

4) ડ ન ી, એ..એમ.સી.મેટ ડ ટલ કોલેજ અ પુમ િસનમેાની સામ,ે ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮  

5) ડ ન ી, વૈ દક ડ ટલ કોલેજ એ ડ રસચ સે ટર, દમણ ( ટુ ). વા કુ નાથ મહાદવ મં દરની બા ુમા,ં ભારત ઈ ડ અલ 

એ ટટ સામે,લવાડા, િવલેજ, નાની દમણ  

6) ડ ન ી, ગોયકંા ડ ટલ કોલેજ, પથેા રુ, મ ુડ  રોડ, . .એસ પાસે, પીપળજ, જ-ગાધંીનગર-૩૮૨૬૧૦. 

ફ યોથેરાપી કોલેજ: 

1) આચાય ી, ગવમ ટ  ફ યોથેરાપી કોલેજ, પેરા લે યા હો પટલ, િસિવલ ક પસ, અસારવા અમદાવાદ-૧૬  

2) આચાય ી, રુશ ુમાર ભ  ફ યોથેરાપી કોલેજ, વી.એસ. હો પટલ ક પસ, એ લસ જ, અમદાવાદ-૬  

3) આચાય ી, ફ યોથેરાપી કોલેજ, અમદાવાદ, ઇ ટ ટ ટુ ઓફ મેડ કલ સાય સીસ, AIMS ક પસ, એસ, પી, ર ગરોડ 

પાસ,ે ઓગણજ સકલ, લાયન કણાવતી ખની હો પટલ પાસે, ગોતા-કલોલ હાઇવે, લપકામણ, અમદાવાદ-૬૦  



4) આચાય ી, . . ફ યોથેરાપી કોલેજ, સોલા રોડ, અમદાવાદ.  

5) આચાય ી, સવ દય કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, મટવા ુવા,  ુએ.પી.એમ.સી. માકટ સામે, કલોલ, ગાધંીનગર. 

6) આચાય ી, યાતી ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ફ યોથેરાપી, C/O અ તૃ ૂલ, ૧૫ ક ટોનમે ટ, શાહ બાગ, અમદાવાદ.  

7) આચાય ી, શારદા કોલેજ  ઓફ ફ યોથેરાપી , પેથા રુ મ ુડ  રોડ, પેથા રુ, જ-ગાધંીનગર-૩૮૨૬૧૦  

8) આચાય ી, ી વામીનારાયણ ફ યોથેરાપી કોલેજ, .એસ ટ  ર વે ોિસગ, રાણીપ અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦  

9) આચાય ી, યાતી કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, લોટ ન,ં૧૧૭ જમોતી-૨, ઇલે ોથમ ઇ ડ ઝની પાછળ, શીલજ -

પાલોડ યા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮  

10) આચાય ી, એન આર ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ફ યોથેરાપી, એન આર હાઉસ ચા ુડંા ીજ નરોડા રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨  

11) આચાય ી, આ ુષ ફઝીયોથેરાપી કોલેજ, શાહ બાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ 

12) આચાય ી, અપોલો ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ફ યોથેરાપી, નરોડા દહગામ રોડ, એસ પી પટલ ર ગ રોડ પાસે, નરોડા 

અમદાવાદ.  

13) આચાય ી, આકાર કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી ઓગણજ, ગોતા-વડસર રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ 

14) આચાય ી, અન યા કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, અમદાવાદ મહસાણા હાઇવે, કલોલ-૩૮૨૭૨૧, -ગાધંીનગર  

15) આચાય ી, સતીષ ગો વામી કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી , નરોડા દહગામ રોડ, વહલાલ, તા-દસ ોઈ -અમદાવાદ-

૩૮૨૩૩૦  

16) આચાય ી, મહા મા ગાધંી કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, લેટ નમ ગો ડ નાનગર કોનર, નરોડા રોડ, અમદાવાદ – 

૩૮૨૩૫૦  

17) આચાય ી, અમદાવાદ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ફ યોથેરાપી, ઉમા બગંલો ન ક, ના પાટ  લોટ પાસ,ે વદં માતરમ રોડ, 

 ુએસ  રોડ, ગોતા -અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧  

18) આચાય ી, િવકટો રયા બુીલી કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, મેઈન ર વે ટશન સામે, કા ુ રુ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧  

19) આચાય ી, કમલા અ તૃ ફ યોથેરાપી  કોલેજ, વી ડ  ક પસ, રાયસણ પે ોલ પપં પાસે, રાયસણ એ ોચ રોડ, પી ડ  

પી  ુન ક, કોબા, ગાધંીનગર રોડ, ુડાસણ ગાધંીનગર-૩૮૨૦૦૭ 

20) આચાય ી, શમા ઇ ટ ટ ટુ ઓફ મેડ કલ સાયસી સ, પીર કમાલ મ દ પાસે, બી આર ટ  એસ રોડ, દાણીલીમડા, 

અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮  

21) આચાય ી, એલ  ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ફ યોથેરાપી, એલ  ક પસ, કટાર યા મોટસ અને સરખેજ સાણદં સકલ વ ચ,ે 

એસ  રોડ અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦  

22) આચાય ી, ુમ કોલેજ ઓફ ફ યોથેરાપી, લોટ ન ં૭૦૯, ટ  વી ટાવરની પાછળ, ાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ 

નિસગ કોલેજ:  

1) આચાય ી, કોલેજ ઓફ નિસગ, િસિવલ હો પટલ અસારવા, અમદાવાદ  

2) આચાય ી, અમદાવાદ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સીસ, AIMS ક પસ, એસ પી ર ગ રોડ પાસે, ઓગણજ સકલ, 

લાયન કણાવતી ખની હો પટલ પાસે, ગોતા-કલોલ હાઇવે, લપકામણ, અમદાવાદ-૬૦  

3) આચાય ી, . . નિસગ કોલેજ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), સોલા રોડ, અમદાવાદ.  

4) આચાય ી, સહ નદં કોલેજ ઓફ નિસગ, ડંાલ, ગાધંીનગર.  

5) આચાય ી, ડો. બી. આર. બેડકર કોલેજ ઓફ નિસગ, ની લમા પાક સોસાયટ  પાસે, દહગામ, - ગાધંીનગર.  

6) આચાય ી, એપોલો ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, ભાટ, ગાધંીનગર.  

7) આચાય ી, ભુમ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સ, કલાપીનગર, અમદાવાદ.  

8) આચાય ી, બી.જમનાદાસ પટલ (બી. .પી) કોલેજ ઓફ નિસગ, લોટ ન.ં ૭૦૯ ટ .વી.ટાવરની બા ુમા,ં ાઈવ-ઇન રોડ, 

બોડકદવ, અમદાવાદ-૫૪  

9) આચાય ી, શારદા કોલેજ ઓફ નિસગ, પાનસર, તા. કલોલ-૩૮૨૭૪૦  



10) આચાય ી, ેય ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, લોટ ન ં૨૪૪/બી, બકા પાટ  લોટ સામ,ે AEC ની સામે, સોલા રોડ, 

નારણ રુા, અમદાવાદ-૧૩  

11) આચાય ી, શાિંતિનકતન કોલેજ ઓફ નિસગ, ગો ર યા-ચરાડા રોડ, પ ુસમા,ં  તા- માણસા, - ગાધંીનગર  

12) આચાય ી, એ એમ સી મેટ નિસગ કોલેજ, શેઠ વી એસ હો પટલ ક પસ, એલીસ ીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬  

13) આચાય ી,  સી એસ નિસગ કોલેજ, ડ  આર એમ ઓફ સની સામે, ચા ુડંા ીજ પાસે, વદશી િમલ ક પાઉ ડ, નરોડા 

રોડ અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫. 

14) આચાય ી, િવ ટો રયા બુીલી કોલેજ ઓફ નિસગ, ુ ય ર વે ટશન સામે, કા ુ રુ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ 

15) આચાય ી, સોહમ કોલેજ ઓફ નિસગ, ૃ ણનગર બી આર ટ  એસ બસ ટ ડ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬  

16) આચાય ી, વીણા િસ ધી કોલેજ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ) , સરદારનગર સામે, હાસંોલ 

ઓ ોય નાકા, ઇ દરા ીજ પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫  

17) આચાય ી, અન યા ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, ક આઈ આર સી ક પસ, અમદાવાદ-મહસાણા હાઇવે, કલોલ(ઉ. )ુ-

૩૮૨૭૨૧. -ગાધંીનગર  

18) આચાય ી, યાતી કોલેજ ઓફ નિસગ, લોટ ન.ં ૧૧૬, જ ગોપી-૨, ઈલેક ોથમ ઇ ડ ઝ પાસે, શીલજ-પલોડ યા 

રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮. 

19) આચાય ી, ચૌધર  ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), એસ ટ  ટ ડ સામે, સકેટર-૭, 

ગાધંીનગર-૩૮૨૦૦૭  

20) આચાય ી, જુરાત ઇ ટ ટ ટુ ઓફ મે ટલ હ થ, ગવમ ટ હો પટલ ફોર મે ટલ હ થ, દ હ  દરવા  

સામે,શાહ બાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪  

21) આચાય ી, નરનારાયણ શા ી ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), વાિમનારાયણ ુ ુ ુળ 

ક પસ, ુ-ંપો તલ રુ, તા-દસ ોઈ, -અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૬  

22) આચાય ી, શા તમ કોલેજ ઓફ નિસગ, મ રુ પાક સોસાયટ , કણાવતી એવ ,ુ જય હ દ ટ બર માટની બા ુમા,ં 

ભગત પે ોલપપં પાસે, નરોડા, અમદાવાદ. 

23) આચાય ી, સમા કોલેજ ઓફ નિસગ, પીર કમાલ મઝીદ પાસે, બી આર ટ  એસ રોડ,દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮  

24) આચાય ી, ી વામીનારાયણ કોલેજ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), કલોલ  આઈ ડ  સી સામે, 

અમદાવાદ-મહસાણા હાઇવે, ુ-ંપો ટ સૈજ, તા-કલોલ, -ગાધંીનગર-૩૮૨૭૨૫  

25) આચાય ી મં ુ ી ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સ, પેથા રુ-મ ુડ  રોડ,પીપળજ, . .એસ.ની બા ુમા, ગાધંીનગર-

૩૮૨૬૧૦  

26) આચાય ી, શકંરિસહ વાઘેલા બા  ુઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, ગાધંીનગર-માણસા હાઇવે, ુ-ંપો વાસણ, -ગાધંીનગર-

૩૮૨૬૫૦ 

27) આચાય ી, ઉિમલા ગો વામી કોલેજ ઓફ નિસગ, નરોડા-દહગામ રોડ, તા-દસ ોઈ, ુ-ંવહલાલ-૩૮૨૩૩૦  

28) આચાય ી  એમ ડ  ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), નોલેજ કોર ડોર, પી ડ  પી  ુની 

બા ુમા,ં રાયસણ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૦૭  

29) આચાય ી, વયં  ુઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ,૧૭, િનસગ બગંલો, વયં  ુમ ટ  પેસીયાલી ટ હો પીટલની 

પાછળ,એસ.પી.ર ગ રોડ, વ ાલ ચાર ર તા પાસે, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮  

30) આચાય ી, પચંા તૃ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, પચંા તૃ એ કુશન ક પસ, ક.પા. રિસડ સી થી અબ  બાપા ીન રોડ, 

િનકોલ ગામની પાછળ, િનકોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦  

31) આચાય ી, એ.ક.પટલ. ુલ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), આનદંબા ાઈટ ક પસ, વલાડ કરઈ 

ગામ રોડ, ગાધંીનગર  



32) આચાય ી, નવકાર ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), ગીર વર ાઈડ, સફાર  હોટલ ની 

સામ,ે  ુઓઢવ ઓવર જ ની બા ુમા ં, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૩૦. 

33) આચાય ી, સી.એચ.એમ.શાહ નિસગ કોલેજ, માણસા-િવ રુ રોડ, ુ.ં આજોલ, તા.માણસા, -ગાધંીનગર-૩૮૨૮૧૦ 

34) આચાય ી, ી ઉિમયા ક.વી.સી.નિસગ કોલેજ, ી ઉિમયા ક પસ, ભાગવત િવ ાપીઠ પાસે, સરખેજ-ગાધંીનગર હાઇવે, 

સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦  

35) આચાય ી, મેડ લી ક ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સીસ, ડ વેર બ ડ ગ, ટોર ટ પાવર ટશન ની સામ,ે સાબરમતી, 

અમદાવાદ 

36) આચાય ી,  કમ ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સ (B.Sc. નિસગ અને પો ટ બે ક નિસગ), યુોક ટ બર માટની 

બા ુમા,ં િવ મ નગર ની સામે,  ઈ કોન ચાર ર તા, અમદાવાદ 

37) આચાય ી,  એસ. .રાવ કોલેજ ઓફ નિસગ, “પથદશક ક પસ”, માણસા-િવ રુ રોડ, વેડા, -ગાધંીનગર 

38) આચાય ી, અમદાવાદ ૂલ ઓફ નિસગ, ગોપાલ ચરણ ચોક, િનકોલ, અમદાવાદ 

39) આચાય ી, એપોલો કોલેજ ઓફ નિસગ, SANE ક પસ, અનાસન, નરોડા દહગામ રોડ- ૩૮૨૩૩૦ 

40) આચાય ી, ક.ડ . ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ સાય સ, વૈ ણવદવી સકલ, એસ. . રોડ, અમદાવાદ 

41) આચાય ી, ેિસડ ટ નિસગ કોલેજ, શાયોના ક પસ, આર.સી.ટકનીકલ રોડ, ઘાટલોડ યા, અમદાવાદ 

42) આચાય ી, િવવેકાનદં નિસગ કોલેજ, એસ.પી.ર ગરોડ, પાજંરાપોળ ચાર ર તા, વ ાલ, અમદાવાદ 

43) આચાય ી, સવ દય ઇ ટ ટ ટુ ઓફ નિસગ, મટવા ુવા,  ુએ.પી.એમ.સી. માકટ સામે, કલોલ, ગાધંીનગર 
 

 
ઓથ ટ સ એ ડ ો થોટ સ કોલેજ 

1) આચાય ી, ગવમ ટ ઓથ ટ સ એ ડ ો થોટ સ કોલેજ, િસિવલ હો પટલ, અમદાવાદ  

ઓ પુેશનલ થેરાપી કોલેજ 

1) આચાય ી, ગવમ ટ ઓ પુેશનલ થેરાપી કોલેજ, પરેા લે યા સે ટર, િસિવલ હો પટલ. અમદાવાદ  

ઓ ટોમે  કોલેજ 

1) આચાય ી, નગર ુલ ઓફ ઓ ટોમે , એલીસ ીજ, અમદાવાદ  

2) આચાય ી, બી.પી.એ. ુલ ઓફ ઓ ટોમે , નવલભાઈ હ રાબા ખની હો પટલ, ુ.ંપો- બાર -૩૮૨૪૨૫, તા-દસ ોઈ, 

-અમદાવાદ  

હોમીયોપથેી કોલેજ 

1) આચાય ી, ી વામીનારાયણ હોમીયોપેથી કોલેજ, .આઈ.ડ . સામે, અમદાવાદ-મહસાણા હાઇવે, ુ.ંપો સજૈ, તા-કલોલ 

-ગાધંીનગર-૩૮૨૭૨૫  

2) આચાય ી, અન યા કોલેજ ઓફ હોમીયોપેથી, ૂની જનપથ હોટલની બા ુમા ંનેશનલ હાઇવે, ક.આઈ.આર.સી ક પસ, 

અમદાવાદ-મહસાણા હાઇવે, કલોલ -૩૮૨૭૨૧, -ગાધંીનગર  

3) આચાય ી, ગાધંીનગર હોમીયોપથેી મેડ કલ કોલેજ, પેથા રુ-મ ુડ  રોડ, ુ.ંપો બુારક રુ-૩૮૨૭૨૧, તા-કલોલ, -

ગાધંીનગર 

 


