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રા�� ીય પરી�ા એજ�સી
દ્રિ�
એક શ્રે� , િન�ણાત, �વાયત અને �વિનભ�ર રા��ીય પરી�ા સં�થા બનવા માટે , જે ભારતને તેના ઉ�ચ િશ�ણ અને સંશોધન
સં�થાઓને સૌથી વધુ સ�મ અરજદારોની પસંદગી કરવામાં મદદ કરી તેના વ�તી િવષયક િડિવડ�ડનો લાભ મેળવવામાં
મદદ કરશે.
િમશન
કાય��મતા, પારદિશ�તા અને ભૂલ મુ� િવતરણના આંતરરા�� ીય ધોરણોની પૂિત� કરતા મૂ�યાંકન સાધનોનો ઉપયોગ

•

કરીને પ્રવેશ અને ભરતી માટે ના ઉમેદવારોની યો�યતાનું મૂ�યાંકન કરીને ભારતમાં ઉ�ચ િશ�ણ અને સંશોધનમાં
સમાનતા અને ગુણવ�ામાં સુધારો કરવો.
હાલની આકારણી પ્રણાલીમાં અવકાશને યો�ય રીતે ઓળખી શકાય અને તેને પૂણ� કરવામાં આવે તે સુિનિ�ત કરવા

•

માટે શ્રે� િવષયના િન�ણાતો , માનસશા�ીઓ અને આઇટી િડિલવરી અને સુર�ા �યવસાિયકોની સેવાઓનો ઉપયોગ
કરવો.
િશ�ણ અને �યાવસાિયક િવકાસ ધોરણો પર માિહતી અને સંશોધન ઉ�પ� અને પ્રસારણ કરવું

•

મુ� ય મૂ�યો
•

તેનું લ� પૂણ� કરવા માટે એનટીએ આ મૂ� ય મૂ�યો �ારા માગ�દશ�ન આપશે:

•

ગુણવ�ા, કાય��મતા, અસરકારકતા, િન�પ�તા અને સલામતી તેના મૂ�યાંકનોમાં કે િ�દ્રત છે

•

િહ�સેદારો સાથેનોસબંધ , એટલે કે . િવ�ાથ�ઓ , માતાિપતા, િશ�કો, િન�ણાતો અને ભાગીદાર સં�થાઓ આપ્રણાલી
પરનો િવ�ાસ �ળવે છે

•

મૂ�યાંકનનું સંશોધન કરવું અને મૂ�યાંકનમાં સતત નવીનતા �ારા તેની પ્રથાઓનો સુધારોકરવો એ તેના �યેયને પૂણ�
કરવા માટે ચાવી�પ છે

•

વૈ�ાિનક �પે આલેખન અને યો�ય રીતે પહોંચાડાયેલી આકારણીઓ વગ� �મમાં િશ�ણ અ�યયન પ્રિક્રયાઓને
સુધારી શકે છે .
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સં�ેપોની સૂિચ
એ.એ.સી.સી.સી. (AACCC)

આયુષ પ્રવેશ કે �દ્રીય પરામશ� સિમિત

એઈ�સ (AIIMS)

ઑલ ઇિ�ડયાઇિ��ટ�ૂટ ઑફ મેિડકલ સાય�સ

એ.એમ.યુ. (AMU)

અલીગઢ મુિ�લમયુિનવિસ�ટી

બી. એ. એમ. એસ. (BAMS)

આયુવ�િદક દવા અને શ�િક્રયાના �નાતક

બી.ડી.એસ. (BDS)

ડે�ટલ સજ�રી �નાતક

બી. એચ. એમ. એસ. (BHMS)

હોિમયોપેથી દવા અને શ�િક્રયાના �નાતક

બી.એચ.યુ. (BHU)

બનારસ િહ�દુયુિનવિસ�ટી

બી. ઓ �. સી.સી.એચ. (BoGCCH)

હોિમયોપેથી કે �દ્રીય પરામશ� ઓફ ગવન�સ� બોડ�

બી.એસ. એમ. એસ. (BSMS)

િસ� દવા અને શ�િક્રયાના �નાતક

બી. યુ.એમ.એસ. (BUMS)

યુનાની દવા અને શ�િક્રયાના �નાતક

સી.સી.આઈ.એમ. (CCIM)

સે�ટ�લ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયન મેિડિસન

ડી.સી.આઇ. (DCI)

ભારતની ડે�ટલકાઉિ�સલ

ડી.�.એચ.એસ. (DGHS)

આરો�ય સેવાિનયામકશ્રી, ભારત સરકાર

ડી.યુ. (DU)

િદ�હી યુિનવિસ�ટી

ઈ.એસ.આઈ.સી. (ESIC)

કમ�ચારી રા� વીમાિનગમ

ઈ. ડબ�યુ. એસ. (EWS)

આિથ�ક રીતે નબળોિવભાગ

આઈ.એન.આઈ. (INI)

રા�� ીય મહ�વ સં�થા

જે.આઈ.પી.એમ.ઈ.આર. (JIPMER)

જવાહરલાલ નહે�ઇિ��ટ�ૂટ ઓફ મેિડકલ એ�ુકેશન એ�ડ િરસચ�

એમ.બી.બી.એસ. (MBBS)

બેચલર ઓફ મેિડિસન અનેબેચલર ઑફ સજ�રી

એમ.સી.સી. (MCC)

આરો�ય સેવાઓમહાિનદ� શકની તબીબી પરામશ� સિમિત, ભારત સરકાર.

એમ.સી.આઇ. (MCI)

ભારતની મેિડકલકાઉિ�સલ

એમ.ઓ.એચ. અને એફ.ડબ�યુ. (MoH &FW)

આરો�ય અને પિરવારક�યાણ મંત્રાલય

એમ.ઓ.એ. (MoA)

આયુષ મંત્રાલય

એન.ઈ.ઈ.ટી. (યુ�) NEET (UG)

અંડરગ્રે�ુએટકોસ�માં પ્રવેશ માટે રા�� ીય પાત્રતા સાથે પ્રવેશ

એન.એમ.સી. (NMC)

રા��ીય તબીબી આયોગ

ઓબીસી - એનસીએલ (OBC - NCL)

અ�ય પછાત વગ�- નોનક્રીમી લેયર

પી.ડ��યુ.ડી. (PwD)

અપંગ �યિ�ઓ

એસ.સી. (SC)

અનુસૂિચત �િત

એસ.ટી. (ST)

અનુસૂિચત જન�િત

યુ.ટી. (UT)

કે �દ્રશાિસત પ્રદે શો
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મહ�વપૂણ� માિહતી અને તારીખોપર એક નજર
(િવગત માટે માિહતી બુલેિટનનો સંદભ� લો)
1. મહ�વપૂણ� તારીખો અને ફી ની િવગતો:
અર�પત્રકની ઓનલાઇન રજૂ આત

૦૨ િડસે� બર ૨૦૧૯ -૩૧ િડસે� બર ૨૦૧૯
(રાત્રે ૧૧:૫૦સુધી)

ક્રેિડટ / ડેિબટ કાડ� / નેટ-બ�િકં ગ / યુપીઆઈ �ારા ફીના સફળ
�યવહારની અંિતમ તારીખ

ઉમેદવાર �ારા
ચૂકવવા યો�ય ફી

૦૨ િડસે� બર ૨૦૧૯ થી ૦૧ ��યુઆરી ૨૦૨૦
(રાત્રે ૧૧:૫૦સુધી)

જનરલ

�. ૧૫૦૦/-

જનરલ-ઇડ��યુએસ / ઓબીસી-એનસીએલ
*
એસસી / એસટી / પીડ��યુડી / ટ� ાંસજે�ડર

�. ૧૪૦૦/�. ૮૦૦/-

પ્રોસેિસંગ ચાજ� અને ગૂ� ઝ અને સિવ�સ ટે �સ (�એસટી) ઉમેદવાર �ારા ચુકવવામાં આવે છે , તે
લાગુ છે
ફ� વેબસાઇટપર જ અર� ફોમ�ની િવગતોમાં સુધારો

૧૫��યુઆરી ૨૦૨૦થી ૩૧��યુઆરી ૨૦૨૦

એનટીએ ની વેબસાઇટપરથી પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવા

૨૭.૦૩.૨૦૨૦

પરી�ાનીતારીખ

૦૩.૦૫.૨૦૨૦

પરી�ાનોસમયગાળો

૧૮૦િમિનટો (૦૩કલાક)

પરી�ાનો સમય

બપોરે ૦૨:૦૦થી સાંજ ે ૦૫:૦૦સુધી

NEET (UG) -2020 નું પરી�ા કે �દ્ર

પ્રવેશ પત્ર પર સૂચ�યા મુજબ

રેકોડ� કરેલાજવાબો અને જવાબ કીનું પ્રદશ�ન

વેબસાઇટ પર બાદમાં �હેર કરવામાં આવશે

વેબસાઇટ (ઓ)

www.nta.ac.in,ntaneet.nic.in

એનટીએ �ારાવેબસાઇટ પર પિરણામની ઘોષણા

૦૪જૂ ન, ૨૦૨૦

* ઓબીસી-એનસીએલ (અ�ય પછાત વગ�) -એનસીએલ (નોન-ક્રીમી લેયર) પછાત વગ� માટે રા��ીય આયોગ પર ઉપલ�ધ
અ�ય પછાત વગ�ની કે �દ્રીય સૂિચ મુજબ. આ સૂિચમાં આવતા ઉમેદવારો કે ટેગરી કોલમમાં ઓબીસી-એનસીએલનો ઉ�લેખ કરી
શકે છે . રા� સૂિચ ઓબીસી-એનસીએલ ઉમેદવારો કે જેઓબીસી-એનસીએલ (કે �દ્રીય સૂિચ) માં નથી
, તેઓએ
જનરલની પસંદગી કરવી આવ�યક છે .

* આિશષ રં જન અને ઓસ�મ ાં ભારતના માનનીય સુપ્રીમ કોટ� િવ��. યુિનયન ઓફ ઇિ�ડયા એ�ડ ઓસ�. - (2016) 11 એસસીસી
225, એમબીબીએસ / બીડીએસ કોસ�મ ાં પ્રવેશ માટે ન ા સમયપત્રકને મંજૂ રી આપવામાં આવી છે . જે પછીથી વધુ સુધ ારો કરવામાં
આ�યો છે .

૧. ઉમેદવારો ફ� "ઓનલાઇન" મોડ �ારા NEET (UG) -2020 માટે અર� કરી શકે છે .
૨. એનટીએ વેબસાઇટ ntaneet.nic.in ની �ારા ઑનલાઇન અર�પત્રક રજૂકરી શકાય છે અ�ય કોઈપણપ્રકારમાં
આવેલાફોમ� �વીકારવામાં આવશે નહી ં.
૩. ઉમેદવાર �ારા ફ� એક જ અર� રજૂ કરવાની રહેશે.
૪. ઉમેદવારોએ માિહતી પુિ�તકા અને એનટીએ વેબસાઇટ પર આપેલી સૂચનાનું સખતપણે પાલન કરવું આવ�યક છે .સૂચનોનું
પાલન ન કરતા ઉમેદવારોને ટૂં ક સમયમાં ગેરલાયક ઠે રવવામાં આવશે.
૫. ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી આવ�યક છે કે ઓનલાઇન અર�પત્રકમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ ઇ-મેઇલ સરનામું અને
મોબાઇલ નંબર તેમના પોતાના અથવા માતાિપતા જ છે કારણ કે એનટીએ �ારા �� નોંધાયેલ મોબાઇલ નંબર અથવા
ઇ-મેઇલ સરનામાં પર તમામ માિહતી / સંદેશા મોકલાશે.
૬. ઑનલાઇન અર�પત્રક ભરવા માટે ની સૂચનાઓ:
❖ માિહતીપુિ�તકા અને અર�પત્રકની પ્રિતકૃ િત ડાઉનલોડ કરો. તમારી યો�યતાની ખાતરી કરવા માટે આને
કાળ�પૂવ�ક વાંચો. જો ઉમેદવાર એક કરતા વધાર ે અર� ભરતો હોવાનું જણાય છે
, તો પ્રવેશપત્ર રદ કરવામાં
આવશે અને તેની / તેણીની ઉમેદવારી આ ભાિવ પરી�ા માટે જ� કરવામાં આવશે .
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❖ ઑનલાઇન અર� કરવા માટે નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરો:
પગલું 1:તમારો અથવા માતિપતાનોજ ઇમેઇલ આઈડી અને મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન
નોંધણીમાટે અર� કરો.
પગલું -2:ઑનલાઇન અર� પત્રક ભરો અને િસ�ટમ જનરેટ કરેલ એિ�લકે શન નંબર નોંધો.
પગલુ-ં 3:ઉમેદવારનો તાજેતરમાં પડાવેલ પાસપોટ� કદના ફોટોગ્રાફ (કદ: 10 કે બીથી 200 કે બી)
, પો�ટ કાડ� કદના
ફોટોગ્રાફ (4" X6") (કદ: 50 કે બી - 300 કે બી) , ઉમેદવારની સહી (ફાઇલનું કદ: 4 કે બી - 30 કે બી) ની �કે ન કરેલી
છબીઓ તથા ડાબા હાથના અંગૂઠાની છાપ (ફાઇલ કદ: 10 કે બી -50 કે બી) જેપી� / જેપીઇ� ફોમ�ટમાં અપલોડ
કરવી.
કોઈ રીતે ડાબા અંગૂઠાની છાપ ઉપલ�ધ ન હોવાના િક�સામાં , જમણા હાથના અંગૂઠાની છાપનો ઉપયોગ થઈ
શકે છે . ધોરણ – 10 નું પાસ કર ેલ પ્રમાણપત્ર (ફાઇલનું કદ 100 KB થી 400 KB)JPG/JPEG ફોમ�ટ માં.
પગલું 4:ડેિબટ કાડ� / ક્રેિડટ કાડ� / નેટ બેિ�કં ગ / યુપીઆઈ
�ારા એસબીઆઈ / િસિ�ડકે ટ / એચડીએફસી /
આઈસીઆઈસીઆઈ / પેટીએમ પેમે�ટ ગેટવેનો ઉપયોગ કરીને ફી ચૂકવો અને ભિવ�યના સંદભ� માટે ચૂકવેલ ફીનો
પુરાવો સુરિ�ત રાખો. જો ફીના ચુકવણી પછી પુિ� પેજ બનાવવામાં ન આવે તો ટ� ા�ઝે�શન રદ કરવામાં આવે છે , અને
રકમ ઉમેદવારના ખાતામાં પરત કરવામાં આવશે. જો કે , પુિ� પેજ બનાવવામાં ન આવે તેવા િક�સામાં , ઉમેદવારે ફી નો
બીજો �યવહાર કરવો પડશે.
❖ ફીભયા� પછી પુિ� પેજ ની નકલો ડાઉનલોડ કરો અને નકલો ની િપ્ર�ટ કાઢી સુરિ�ત રીતે ભિવ�યના સંદભ� માટે રાખો.
❖ બધા 4 પગલાં એક સાથે અથવા અલગ સમયે મળીને કરી શકાય છે .
૭. ઉમેદવારોને એનટીએ વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી અને નવીનતમ અપડે�સ માટે િનયિમતપણે તેમના ઇ-મે�સ/
એસ.એમ.એસ.તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
૮. ઉમેદવાર ે એનટીએ �ારા �રી કરાયેલા પ્રવેશ પત્ર પર સૂચવેલી તારીખ અને સમય પર પરી�ા કે �દ્ર પર તેમના
પોતાના ખચ� હાજર રહે વું પડશે.
૯. પ્રવેશ પત્ર પર પૂરા પાડવામાં આવેલ પરી�ા કે �દ્ર , તારીખ અને સમય બદલવાની કોઈપણ િવનંતી ને કોઈપણ
સંજોગોમાં �યાનમાં લેવામાં આવશે નહી ં.
10. ઉમેદવારોને 6-8 પાસપોટ� સાઈઝ અને 4-6 પો�ટકાડ� સાઇઝ (4” x6”) સફે દ પૃ�ભૂિમવાળા રં ગીન ફોટોગ્રા�સ
લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
ફોટોગ્રા�સનો ઉપયોગ ઓનલાઇન અર�પત્રક પર અપલોડ કરવા માટે , પરી�ા માટે અને પરામશ� / પ્રવેશ માટે
કરવામાં આવશે.
નોંઘ:
૧. જો પોઇ�ટ -6 હે ઠળ પગલું -3 અને પગલું -4 પૂણ� ન થયું હોય તો ઓનલાઇન પ્રવેશ પત્રની અંિતમ રજૂ આત અપૂણ�
રહેશે. આવા ફોમ� નકારી કાઢવામાં આવશે અને આ ખાતા પર કોઈ પત્ર�યવહાર કરવામાં આવશે નહી ં
૨. ઉમેદવાર �ારા એકવાર મોકલવામાં આવેલી ફી પરત મેળવવા માટે ની કોઈ િવનંતી એનટીએ �ારા કોઈપણ સંજોગોમાં
પરત કરવામાં આવશે નહીં.
૩. NEET (UG) -2020 ની સંપૂણ� અર� પ્રિક્રયા ઓનલાઇન છે , જેમાં �કે ન કરેલી છબીઓ અપલોડ કરવી , ફીની ચુકવણી,
અને પુિ� પેજનું છાપવું શામેલ છે . તેથી, ઉમેદવારોએ પો�ટ / ફે �સ �ારા / હે �ડ / ઇ-મેઇલ �ારા એનટીએને પુિ� પેજ
સિહત કોઈપણ દ�તાવેજો મોકલવા / જમા કરવાની જ�ર નથી.
ઉમેદવારોનેસાધનો, ભૂિમિતઅથવાપેિ�સલબો�સ, હે�ડબેગ, પાકીટ, કોઈપણપ્રકારનાકાગળ/�ટે શનરી/પા�ય સામગ્રી
(છાપેલઅથવાલેિખતસામગ્રી),
ખાવાયો�યઅનેપાણી (
છૂટકઅથવાભરેલા),
મોબાઇલફોન/ઇયરફોન/માઇક્રોફોન/પેજર/કે ��ુલેટર/ડો�ુપેન/�લાઇડ
�લ/લોગટે બ�સ/કે મેરા/ટે પરેકોડ� ર/કે ��ુલેટરનીસુિવધાઓસાથેનીઇલે�ટ�ોિનકઘિડયાળો/કોઈપણધાતુનીવ�તુઅથવાઇલે
�ટ�ોિનકગેજ ે�સ/ઉપકરણોપરી�કહોલ/ઓરડામાંલઈ જવા નહીં.
ડાયાિબટીસનાિવ�ાથ�ઓનેખાંડનીગોળીઓ/ફળો (
કે ળા/સફરજન/નારં ગીજેવા)
અનેખા�પદાથ�નીપરી�ાહોલમાંપારદશ�કપાણીનીબોટલસાથેલઈજવાનીમંજૂરીછે .
જોકે ,
તેમનેચોકલેટ/કે �ડી/સે�ડિવચવગેરજ
ે ેવાપેકખોરાકલઈજવાનીમંજૂરીઆપવામાંઆવશેનહીં.િવગતવાર

મા�હતી માટ�

પ્રકરણ 8 અને પ્રકરણ 9 નો સંદભર્ લો.
ઉમેદવારોએ અન્યની સહાય (સાયબર કાફ� વગેર�) ની મદદ લેવી જોઈએ તેની ખાતર� કરવી જોઈએ ક� ઉપર
જણાવેલ તમામ ચાર પગલાં ફક્ત તેમની હાજર�માં યોગ્ય ર�તે ભરવામાં આવ્યા છે . ખોટ�/ભ્રામક મા�હતી દ� શના
કાયદા હ�ઠળ ઉમેદવાર� રદ કરવા અને / અથવા �ુના�હત કાયર્વાહ� તરફ દોર� જશે.
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િડસ�લેમર (અ�વીકાર કરવો):
૧. ઉમેદવારોને માિહતી બુલેિટનને કાળ�પૂવ�ક વાંચવા અને ઓનલાઇન નોંધણી શ� કરતા પહેલા

NEET (UG)-2020

વેબસાઇટ www.nta.ac.in, ntaneet.nic.inપર આપેલ ઓનલાઇન અર� પત્રક ભરવા અંગેની સૂચનાઓ પર �યાન
આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
૨. ઉમેદવારે ખાતરી કરવી જોઈએ કે ઓનલાઇન નોંધણી પ્રિક્રયા દરિમયાન દાખલ કરેલી બધી માિહતી સાચી છે .
3. ઉમેદવારોનું નામ , સંપક� / સરના મા ની િવગતો , કે ટેગરી, પીડ��યુડી ની િ�થિત , શૈ�િણક લાયકાતની િવગતો , જ�મ
તારીખ, વગેર ે જેવા ઓનલાઇન માિહતીને યો�ય / અંિતમ માનવામાં આવશે. સુધારણા અવિધ બંધ થયા પછી માિહતીમાં
ફે રફાર માટે ની કોઈપણ િવનંતી એનટીએ કોઈપણ સંજોગોમાં �યાનમાં લેશે નહીં. ખોટી માિહતી આપીને ગેરમાગ�
દોરવામાં આવેલા કોઈપણ ઉમેદવારને પરી�ા આપતા અટકાવવામાં આવશે.
૪. એનટીએ નોંધણી પ્રિક્રયા દર�યાન ઉમેદવાર (ઓ) �ારા આપવામાં આવેલી ખોટી માિહતીને કારણે ઉભી થઈ શકે તેવી
કોઈપણ જવાબદારીને અ�વીકાર કરે છે .
૫. એનટીએ કોઈપણ સંજોગોમાં અર� પ્રિક્રયા પૂણ� કયા� પછી ઉમેદવારો �ારા દાખલ કરેલી કોઈપણ માિહતીને સંપાિદત
/ સુધારો / બદલી શકશે નહીં. એનટીએ બાંહેધરી આપતું નથી કે �યારબાદની માિહતીમાં પિરવત�ન માટે ની કોઈપણ
િવનંતીનેમા�ય ગણવામાં આવશે. તેથી , ઉમેદવારોને અર� ફોમ�માં સાચી સાવધાની અને સાચી િવગતો ભરવાની કાળ�
રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે .

ડેટા અને માિહતીનો ઉપયોગ:એનટીએ અંિતમ વપરાશકતા� (આ િક�સામાં પરી�ા લેનાર) �ારા પૂરા પાડવામાં આવેલા
ડેટા નો ઉપયોગ તાલીમ, સંશોધન અને િવકાસ, િવ�ેષણ અને અ�ય અનુમિતપૂણ� હેતુઓ સિહતના આંતિરક હેતુઓ માટે
કરી શકે છે .
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અનુક્રમિણકા
ક્રમ

િવગતો

પેજનં.

પ્રકરણ 1- પિરચય
૧.૧

રા�� ીય પરી�ાસં�થા (એનટીએ) િવશે

૮

પ્રકરણ 2 - રા�� ીય યો�યતા કમપ્રવેશ પરી�ાNEET (UG) - 2020

૦૯-૧૧

૨.૧

NEET (UG) -2020 િવશે

૯

૨.૨

NEET (UG) માં NTA ની ભૂિમકા

૯

૨.૩

પ્રવેશ કસોટીની તારીખ

૧૦

૨.૪

મહ�વપૂણ� વેબસાઇ�સ

૧૦

૨.૫

કાનૂની અિધકાર�ેત્ર

૧૧

પ્રકરણ 3 - સામા�ય માિહતી

૧૨-૧૫

૩.૧

સામા�ય સૂચનાઓ

૧૨

૩.૨

NEET (UG) -2020 નું માળખું

૧૩

૩.૩

પરી�ાની રીત

૧૩

૩.૪

પરી�ાનો સમયગાળો

૧૩

૩.૫

પ્ર�પત્રોનું મા�યમ

૧૩

૩.૬

પરી�ા માટે નો અ�યાસક્રમ

૧૪

૩.૭

NEET (UG) માટે કે �દ્રો / શહેરો - 2020 પરી�ા

પ્રકરણ ૪ - પાત્રતા અને લાયકાતો

૧૬-૨૧

૪.૧

NEET (UG) - 2020 માં ઉપિ�થત રહેવાની યો�યતા

૧૬

૪.૨

રા�ો / ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ / સે�ટ�લયુિનવિસ�ટીઓ / ઇએસઆઈસી અને એએફએમસી,
િદ�હી યુિનવિસ�ટી (ડીયુ), બીએચયુ અનેએએમયુ / કે �દ્રીય પૂલ �ોટા, એઈ�સ,
જેઆઈપીએમઆર સિહતના િનયંત્રણ હેઠળની બેઠકોમાટે ની પાત્રતા

૧૭

૪.૩

15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો માટે પાત્રતા

૧૭

૪.૪

લાયકાત અને યો�યતા પરી�ા કો�સ

૧૭

પ્રકરણ ૫ - પ્રવેશ અને અનામત

૨૨-૨૬

૫.૧

પ્રવેશ કાય�વાહી

૨૨

૫.૨

આર�ણ નીિત

૨૪
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માિહતી બુલેિટન
રા�� ીય પાત્રતા-કમ-પ્રવેશ કસોટી
NEET (UG) - 2020
પ્રકરણ 1- પિરચય
૧.૧ રા�� ીય પરી�ાસં�થા (એનટીએ) િવશે
ભારત સરકાર (�.ઓ.આઈ.) ના માનવ સંસાધન િવકાસ મંત્રાલયે (એમ.એચ.આર.ડી.) સોસાયટીઝ નોંધણી એ�ટ , 1860
હેઠળ નોંધાયેલ �વતંત્ર , �વાયત અને �વિનભ�ર શ્રે� પરી�ા સં�થા તરીકે રા�� ીય પરી�ા સં�થા (એનટીએ) ની �થાપના
કરી છે .
આ ઉપરાંત એનટીએના ઉ�ે શોમાં શામેલ છે :
(i)

પ્રવેશ માટે ની ઉમેદવારોની યો�યતાનું મૂ�યાંકન કરવા માટે કાય��મ , પારદશ�ક અને આંતરરા�� ીય ધોરણનાં
પરી�ણો યોજવા.

(ii)

�ાન પ્રણાલીમાં અંતરને ઓળખવા માટે શૈ�િણક, �યાવસાિયક અને પરી�ા પ્રણાલી પર સંશોધન કરવા અને
તેને દૂ ર કરવાનાં પગલાં લેવા.

(iii)

િશ�ણ અને �યાવસાિયક િવકાસ ધોરણો પર માિહતી અને સંશોધન ઉ�પ� અને પ્રસારણ કરવુ.ં

અ�ડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ િશ�ણમાં પ્રવેશ માટે રા�� ીય પાત્રતા-કમ-પ્રવેશ પરી�ા ( NEET-UG) 2020 એનટીએ �ારા
લેવામાં આવશે.
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પ્રકરણ 2- રા�� ીય યો�યતા-કમ-પ્રવેશ કસોટી NEET (UG) –2020
2.1) NEET (UG) – 2020િવશે
રા��ીય તબીબી આયોગ અિધિનયમ , 2019 ને 08 મી ઓગ�ટ, 2019 ના રોજ રા�� પિતની સંમિત મળી. નેશનલ મેિડકલ
કિમશન એ�ટ , 2019 ની કલમ 14 , અ�ય કોઈપણ કાયદા હેઠળ શામેલ સિહતની તમામ તબીબી સં�થાઓમાં
અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે સામા�ય અને સમાન રા�� ીય પાત્રતા-કમ-પ્રવેશ પરી�ા (
NEET)
યોજવાની જોગવાઈ છે . આમ, એઈ�સ, નવી િદ�હી, જે.આઈ.પી.એમ.ઈ.આર અને તમામ એઈ�સ જેવી સં�થાઓ પણ NEET
�ારા બનાવવામાં આવશે. (Appendix-XIV પર એનએમસી અિધિનયમ, 2019)
એ) અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોની તમામ બેઠકો પર પ્રવેશ
જુદા �ોટા હેઠળ નીચેની બેઠકો ઉપલ�ધ છે :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

NEET (UG) - 2020 �ારા કરવામાં આવશે. જુદા

ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો
રા� સરકારની �ોટા બેઠકો
કે �દ્રીય સં�થાઓ / યુિનવિસ�ટીઓ / ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ
રા� / મેનજ
ે મે�ટ / ખાનગી મેિડકલ/ ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજો અથવા કોઈપણ
ખાનગી યુિનવિસ�ટીમાં એનઆરઆઈ �ોટા બેઠકો
સે�ટ�લ પૂલ �ોટા બેઠકો
એનઆરઆઈ �ોટા તેમજ મેનજ
ે મે�ટ �ોટા સિહતની તમામ બેઠકો
, ખાનગી સહાય િવનાની / સહાિયત
લઘુમતી / િબન-લઘુમતી મેિડકલ કોલેજોમાં પણ એનઇઇટી (યુ�) - 2020 માં મેળવેલા મેરીટના આધારે ભરવામાં
આવશે.

બી) િવદે શી (મેિડકલ / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી) ઇિ��ટ�ૂટમાંથી અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમો ચલાવવાના ઇરાદે ભારતીય િસિટઝ�સ / ઓવરસીઝ િસિટઝ�સ
, એન.ઇ.ઇ.ટી. (યુ.�.) -2020
લાયકાત મેળવવી જ�રી છે .
સી) 15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો હેઠળ સફળ ઉમેદવારો માટે પરામશ� અને ડી�ડ યુિનવિસ�ટી / કે �દ્રીય
યુિનવિસ�ટીઓ /
ESIC & AFMC ની તમામ બેઠકો કે જેમાં િદ�હી યુિનવિસ�ટી (
DU), બીએચયુ &એએમયુ,
એઇ�સ, JIPMER માટે એમસીસી / DGHS �ારા અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમો માટે હાથ ધરવામાં આવશે.અ�ય
રા�ો / યુિનવિસ�ટીઓ / સં�થાઓના િનયંત્રણ હેઠળની બેઠકોમાં પ્રવેશ માટે ની પરામશ� સંબંિધત અિધકારીઓ
�ારા અલગથી બહાર પાડવામાં આવેલી સૂચના મુજબ હાથ ધરવામાં આવશે.
ડી)
NEET (UG) - 2020 ના પિરણામનો ઉપયોગ કે �દ્ર / રા� સરકારોની અ�ય સં�થાઓ �ારા તેમના િનયમો
અનુસાર પ્રવેશ હેતુ માટે થઈ શકે છે .
ઇ) પરામશ� દરિમયાન
, પાત્ર ઉમેદવારોના પાત્રતાના માપદં ડ , �વ-ઘોષણા, િવિવધ દ�તાવેજો , વગેર ે સંબંિધત
અિધકારીઓ અને / અથવા મેિડકલ / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજો �ારા િનધા�િરત ધોરણો
અનુસાર ચકાસવામાં આવશે. અર� પ્રિક્રયા દરિમયાન અપલોડ કરેલી માિહતી / દ�તાવેજોની ચોકસાઈ / અસલતા પ્ર�યે
એનટીએની કોઈ જવાબદારી નથી.
૨.૨ NEET (UG) માં NTA ની ભૂિમકા
કે �દ્ર સરકાર ે ઉ�ચ શૈ�િણક સં�થાઓમાં પ્રવેશ / ફે લોિશપ માટે પ્રવેશ પરી�ા લેવા માટે રા�� ીય પરી�ા સં�થાની
�થાપના કરી છે . ઉ�ચ િશ�ણ િવભાગ , માનવ સંસાધન િવકાસ મંત્રાલય , �ઓઆઈ તેમના પત્ર નંબર. એફ. નંબર
19-5 / 2014-TS-I તારીખ 6 જુ લાઇ, 2018 થી એનટીએને NEET (UG) - 2019 કરવા માટે ફરિજયાત કરી દીધી છે .
એનટીએની જવાબદારી ઓનલાઇન અર�ને આમંત્રણ આપવા , પ્રવેશ પરી�ા યોજવા , પિરણામ �હે ર કરવા અને
ભારત સરકારના આરો�ય અને કુ ટુ ં બ ક�યાણ મંત્રાલયના ડાયર ે�ટોર ેટ જનરલ ઓફ હે �થ સિવ�સીસને ઓલ ઈિ�ડયા
ર ે�ક આપવા સુધી મયા�િદત છે .
૨.3) પ્રવેશ કસોટીની તારીખ
NEET (UG) - 2020 3 મે 2020 (રિવવાર) ના રોજ 02:00
p.m.થી 05:00 p.m. દરિમયાન લેવામાં આવશે. પરી �ાનો
સમયગાળો ત્રણ (03) કલાકનો રહેશે.
જો પરી�ાની તારીખે �હેર ર� �હેર કરવામાં આવે તો પણ સમયપત્રકમાં ફે રફાર થશે નહી.
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2.4) મહ�વપૂણ� વેબસાઇ�સ
i.
NEET(UG) – 2020 માટે એનટીએની સ�ાવાર વેબસાઇટ ntaneet.nic.in છે . સમય-સમય પર સુધારેલ (જો કઈ
હોય તો) , પરી�ા સંબંિધત તમામ માિહતી ફ� આ વેબસાઇટ પર જ ઉપલ�ધ હશે. ઉમેદવારોએ નવીનતમ
અપડે�સ માટે િનયિમતપણે આ વેબસાઇટ જોવી જ જોઇએ.
ii.

૧૫% ઓલ ઈિ�ડયા બેઠકો, કે �દ્રીય સં�થાઓ / યુિનવિસ�ટી અને ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ સંબંિધત માિહતીની સલાહ
માટે સ�ાવાર વેબસાઇટ નીચે મુજબ છે .

એમબીબીએસ / બીડીએસ અ�યાસક્રમો માટે :
આરો�ય અને કુ ટું બ ક�યાણ મંત્રાલય: www.mohfw.gov.in અને
તબીબી પરામશ� સિમિત: www.mcc.nic.in

બીએએમએસ / બીએસએમએસ / બીયુએમએસ / બીએચએમએસ અ�યાસક્રમો માટે :
આયુષ મંત્રાલય: www.ayush.gov.in
આયુષ પ્રવેશ કે �દ્રીય પરામશ� સિમિત: www.aaccc.gov.in
iii.
બાકીની બેઠકો માટે , સંબંિધત રા� (ઓ) / સં�થાની વેબસાઇટ (ઓ) ને કૃપા કરીને તપાસો.
iv.
માિહતી બુલેિટનમાં સમાયેલી કોઈપણ બાબતોહોવા છતાં , એનટીએ / એમઓએચ અને એફડ��યુ / એમસીઆઈ
/ ડી�એચએસ / એનએમસી / ડીસીઆઈ / એમઓએ / સીસીઆઈએમ / બીઓ�સીસીએચનો િનણ�ય અંિતમ
અને બંધનકતા� રહેશે.
2.5) કાનૂની અિધકાર�ેત્ર

નોંધ:
i.

ii.

પરી�ાના આચાર અને બેઠકોની ફાળવણી સંબંિધત તમામ િવવાદો ફ� િદ�હીના અિધકાર�ેત્રમાં આવશે.
એનટીએના િસિનયર િડરે�ટર/ િડરે�ટર (વહીવટી) એ કાનૂની �યિ� હશે કે જેના નામ પર એનટીએ દાવો કરી
શકે છે અથવા તેના પર દાવો કરવામાં આવી શકે છે .
અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમો મેિડકલ / ડે�ટલ / બીએએમએસ / બીએસએમએસ / બીયુએમએસ /
બીએચએમએસ અ�યાસક્રમોનો સંદભ� આપે છે .
િવિવધ સં�થાઓ / રા� સરકારો તરફથી મળે લી સલાહ પિરિશ� -XVI પરની માિહતી માટે ઉમેરવામાં આવી છે .
ઉમેદવારોને પણ તાજેતરની અપડે�સ માટે સંબંિધત સં�થાઓ / રા� સરકારોની વેબસાઇ�સની િનયિમત
મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
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3.૧) સામા�ય સૂચનો

પ્રકરણ 3-સામા�ય માિહતી

રા��ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરી�ા નીટ (યુ�) - 2020 નેશનલ મેિડકલ કિમશન એ�ટ -2019 , ઇિ�ડયન મેિડકલ
કાઉિ�સલ એ�ટ -1956 અને દં ત િચિક�સા અિધિનયમ -1948 અને અ�ય સંબંિધત અને લાગુ કાયદાના િનયમો
અનુસાર કરવામાં આવશે, જે સમયાંતરે સુધારેલા પ્રમાણે.
i.

NEET (UG) - 2020 માં ફ� હાજર રહેવું અને �ોિલફાઇ થવું એ ઉમેદવારને અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે નો કોઈ અિધકાર આપતો નથી. કોઈ પણ તબીબી સં�થામાં અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમોની બેઠકોની પસંદગી અને પ્રવેશ , ભારત સરકાર �ારા સૂચવવામાં આવેલા પ્રવેશ ધોરણો , પાત્રતા,
મેરીટ સૂિચમાં ક્રમ , તબીબી તંદુર�તી અને આવા અ�ય માપદં ડને પૂણ� કરવાને સંબંિધત રા�ો , યુિનવિસ�ટીઓ,
સં�થાઓ અને તબીબી / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજો આિધન છે .

ii.

ખોટી અને બનાવટી માિહતી રજુ કરનારા ઉમેદવારોની અર�ઓ નામંજૂર કરવામાં આવશે અને આવા
ઉમેદવારોને એનટીએ �ારા લેવામાં આવતી પરી�ાઓમાં ભાગ લેતા અટકાવવામાં આવશે.આવા ઉમેદવારો પર
પણ ફોજદારી ગુના માટે લાગુ કાયદા હેઠળ કાય�વાહી કરવામાં આવશે અને યો�ય સ� કરવામાં આવશે.

iii.

અપૂણ� અર� અને સૂચનાઓ અનુસાર ન હોય તેવી અર�ઓને કોઈ પણ �ણ કયા� િવના નકારવામાં આવશે.

iv.

એકવાર જમા કરાવેલ પરી�ા ફી પરત કરવામાં આવશે નહીં. ફી ભિવ�યની પરી�ા માટે ગણવામાં આવશે નહીં કે
ન તો પરત કરવામાં આવશે.

v.

એકવાર રજૂ કરેલી અર�ઓ પાછી ખ�ચી શકાતી નથી. ઉમેદવારોએ નોંધવું જ જોઇએ કે બ�ક ખાતામાંથી માત્ર
ફીની કપાત ફી ચુકવણીનો પુરાવો નથી. ચુકવણી એ ફી ચુકવણી અને પુિ� પેજ ના િનમા�ણ �ારા સમિથ�ત હોવી
જોઈએ.

vi.

એનટીએ અને અ�ય અિધકારીઓ �ારા સમય સમય પર લીધેલા િનણ�યોના આધારે માિહતી પુિ�તકામાં સૂચનાઓ
બદલાઈ/અપડેટ્ શકે છે . ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે આગળના કોઈપણ અપડે�સ અથવા માિહતી
માટે વેબસાઇટ ntaneet.nic.in ની િનયિમતપણે તપાસ કરો.

vii.

એનટીએ �ારા પ્રવેશ કાડ� �રી કરવામાં આ�યુ હોવા છતાં NEET (UG) - 2020 માં હાજર રહેવા પાત્રતા ન હોય
તેવા ઉમેદવારને અ�ણતાં જો મંજૂરી મળે તો તે પરત ખ�ચવાનો અિધકાર એનટીએ પાસે છે .

viii.

NEET (UG) - 2020 માટે ઉમેદવારની પાત્રતા સંપૂણ� �પે કામચલાઉ છે અને તે લાગુ પડેલા એમઓએચ અને
એફડ��યુ / એમસીઆઈ / એનએમસી / ડીસીઆઈ / એનટીએ / એમસીસી / એમઓએ / એએસીસીસી /
સીસીઆઈએમ / બીઓ�સીસીએચ / અ�ય પ્રવેશ આપતી સં�થાઓ �ારા િનધા�િરત પાત્રતાના માપદં ડોને પૂણ�
કરવાને પાત્ર છે .

ix.

પાત્રતા ન�ી કરવા / પરી�ાનું સંચાલન / ઉમેદવારોની નોંધણી / તેમા સમાિવ� થયેલ માિહતી અંગેના િનયમો /
માપદં ડોની કોઈપણ સૂચના / શરતો / િનયમો / માપદં ડની અથ�ઘટન કરવામાં કોઈ અ�પ�તાના િક�સામાં
,
એમઓએચ અને એફડબ�યુ / એમસીઆઈ / એનએમસી / ડીસીઆઈ / એનટીએ / એમસીસીનું અથ�ઘટન / લાગુ
અ�ય �વીકાય� સં�થા અંિતમ અને બંધનકતા� હશે.

x.

NEET (UG) - 2020 પરી�ા સંચાલનની િવિડઓગ્રાફી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ પોતાના �થાને પોતાનું માથું
ટ�ાર રાખવું અને મોઢું વીિડયોગ્રાફી દરિમયાન કે મેરાની સામેરાખવું જ�રી છે જેથી તેમની ઓળખ �પ� રીતે
�થાિપત થઈ શકે .ઉમેદવારોએ પરી�ા દરિમયાન િવિડઓગ્રાફી માટે સંમત થવું જોઈએ.
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3.2) NEET (UG) -2020 નું માળખું
િવષય

પ્ર�નો પ્રકાર

પ્ર�ોની
સં� યા

સમય

ભૌિતકશા�
રસાયણશા�
�વિવ�ાન (વન�પિતશા� અને
પ્રાણીશ�)

બહુવૈકિ�પક પ્ર�ો (એમસી�ુ)
ચાર િવક�પો અને એક સાચો
જવાબ / શ્રે� િવક�પ સાથે

૦૨:૦૦p.m. થી૦૫:૦૦
p.m.

કુલ

ગુણ

૪૫

૧૮૦

૪૫

૧૮૦

૯૦

૩૬૦

૧૮૦

૭૨૦

* મહ�વપૂણ� નોંધ:
I. દરેક પ્ર�04 (ચાર) ગુણ ધરાવે છે .
II. દરેક સાચોજવાબ/શ્રે� િવક�પ માટે ઉમેદવારને 04 (ચાર) ગુણ મળશે.
III. દરેક ખોટા જવાબ માટે 01 (એક) ગુણ કુ લ �કોરમાંથી કાપવામાં આવશે.
IV. કોઈ પ્ર�નો જવાબ આપવા માટે , ઉમેદવારે દરેક પ્ર� માટે , સાચો જવાબ / શ્રે� િવક�પ શોધવો પડશે.
V. તેમ છતાં , ચાવી�પ પડકારની પ્રિક્રયા પછી , જો એક કરતા વધારે િવક�પો યો�ય હોવાનું જોવા મળે છે , તો બધા /
બહુવૈકિ�પક માથી કોઈપણ એક સાચો / શ્રે� િવક�પોમાંના ને ચાર ગુણ (+4) આપવામાં આવશે. િચિ�હત થયેલ
કોઈપણ ખોટા િવક�પને એક માક� (-1) બાદ કરવામાં આવશે. અનુ�િરત / પ્રય� વગરના પ્ર�ોને કોઈ ગુણ આપવામાં
આવશે નહીં. જો કોઈ િક�સામાં , પ્ર� છોડી દે વા / અવગણવામાં આવે તો , ઉમેદવાર �ારા સવાલ નો પ્રય� કરવામાં
આ�યો હોય અથવા પ્રય� કરવામાં ના આ�યો હોય , તેવા બધા ઉમેદવારોને હકીકત �યાનમાં લીધા િવના ચાર ગુણ
(+4) આપવામાં આવશે.
3.3) પરી�ાની રીત
NEET (UG) - 2020 એ પેન અને પેપર આધાિરત પરી�ા છે , જેનો જવાબ બોલ પોઇ�ટ પેનનો ઉપયોગ કરીને ખાસ
બનાવવામાં આવેલી મશીન ગ્રેિડબલ શીટ પર આપવામાં આવશે.
3.4) પરી�ાનો સમયગાળો
પરી�ાનો સમયગાળો ત્રણ (03) કલાકનો રહેશે.
3.5) પ્ર�પત્રોનું મા�યમ: i.

ઉમેદવારો નીચેની ૧૧ ભાષાઓમાંથી કોઈપણમાં પ્ર�પત્ર પસંદ કરી શકે છે :
અંગ્ર�
ે

િહ�દી

આસામી

બંગાળી

ગુજરાતી

ક�ડ

મરાઠી

ઓડીયા

તિમલ

તેલુગુ

ઉદુ�

-

ii.

પ્ર�પત્રના મા�યમનો િવક�પ , અર� પત્રક ભરતી વખતે કાળ�પૂવ�ક પસંદ કરવો જોઈએ. એકવાર પસંદ કરેલ
િવક�પ પછીથી બદલી શકાતો નથી.

iii.

અંગ્ર�
ે ની પસંદગી કરતા ઉમેદવારોને ફ� અંગ્ર�
ે માં જ પ્ર�પત્ર આપવામાં આવશે.

iv.

િહ�દીની પસંદગી કરતા ઉમેદવારોને અંગ્ર�
ે અને િહ�દીમાં િ�ભાષીય પ્ર�પત્ર આપવામાં આવશે.

v.

પ્રાદે િશક ભાષાઓ માટે પસંદગી કરતા ઉમેદવારોને પસંદગીની પ્રાદે િશક ભાષા અને અંગ્ર�
ે માં િ�ભાષીય પ્ર�પત્ર
પણ પ્રદાન કરવામાં આવશે.

vi.

પરી�ામાં સવાલના ભાષાંતરમાં કોઈ અ�પ�તાના િક�સામાં , તેનું અંગ્ર�
ે આવૃિ� અંિતમ માનવામાં આવશે
અને એનટીએનો િનણ�ય આ અંગે અંિતમ રહેશે.
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vii. પ્રાદે િશક ભાષાઓના િવક�પ ફ� નીચે આપેલા કો�ક મુજબ ઉપલ�ધ હશે:
ક્રમ

viii.

પ્ર�પત્રનું મા�યમ

પરી�ા કે �દ્રો

૧.

અંગ્ર�
ે

બધા પરી�ા કે �દ્રો

૨.

િહ�દી

બધા પરી�ા કે �દ્રો

૩.

અંગ્ર�
ે અને આસામી

આસામમાં પરી�ાકે �દ્રો

૪.

અંગ્ર�
ે અને બંગાળી

પિ�મ બંગાળ અનેિત્રપુરામાં પરી�ા કે �દ્રો

૫.

અંગ્ર�
ે અને ગુજરાતી

ગુજરાત, દમણ અને દીવ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં પરી�ાકે �દ્રો

૬.

અંગ્ર�
ે અને ક�ડ

કણા�ટકમાં પરી�ાકે �દ્રો

૭.

અંગ્ર�
ે અને મરાઠી

મહારા�� માં પરી�ાકે �દ્રો

૮.

અંગ્ર�
ે અને ઓિડયા

ઓિડશામાં પરી�ાકે �દ્રો

૯.

અંગ્ર�
ે અને તિમલ

તિમલનાડુ માં પરી�ાકે �દ્રો

૧૦.

અંગ્ર�
ે અને તેલુગુ

આંધ્ર પ્રદે શ અનેતેલંગાણામાં પરી�ા કે �દ્રો

૧૧.

અંગ્ર�
ે અને ઉદૂ�

બધા પરી�ા કે �દ્રો

NEET (UG) - 2020 માં લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો , પરી�ાના મા�યમને �યાનમાં લીધા િવના , અ�ય પાત્રતાના
માપદં ડને અનુલ�ીને , ઓલ ઇિ�ડયા �ોટા અને રા� સરકારો / સં�થાઓ હેઠળના અ�ય �ોટા માટે લાયક
રહેશે.

3.6) પરી�ા માટે નો અ�યાસક્રમ
પરી�ા માટે ના પ્ર�પત્રો મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા �ારા સૂિચત સામા�ય અ�યાસક્રમ પર આધાિરત રહેશ.ે તે
www.mciindia.org પર પણ ઉપલ�ધ છે . િવગતો માટે કૃપા કરીને Appendix Iજુઓ.
3.7) NEET (UG) - 2020માટે પરી�ા કે �દ્રો / શહે રો
i.

સીટી કોડ સાથે શહેરોની સૂિચ �ાં NEET (UG) - 2020 હાથ ધરવામાં આવશે તે Appendix IIમાં આપવામાં
આવશે.

ii.

ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભરતી વખતે , ઉમેદવારોએ તેમની અગ્રતાના ક્રમમાં કે �દ્ર અને શહેરોની પસંદગી તરીકે
Appendix IIમાંથી ચાર અનુકૂળ િસટી કો�સ પસંદ કરવા જોઈએ.
iii.

તેમની સુિવધા માટે , ઉમેદવારો તેમના પોતાના શહેર માટે અથવા તેમના રહેઠાણ રા�ના પાડોશી શહેરો માટે જ
િસટી કોડ પસંદ કરી શકે છે , અ�ય રા�ોના દૂ રના શહેરો માટે નહીં. ઉમેદવારો �ારા િસટી કોડની ખોટી
પસંદગીને લીધે એનટીએ કોઈપણ અસુિવધા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

iv.

કોઈ િક�સામાં , શહેર માટે પસંદ કરતા ઉમેદવારોની સં� યા , એક િનિ�ત �યૂનતમ સં� યા કરતાં ઓછી હોય તો
એનટીએ ને તે શહેરમાં કોઈપણ કે �દ્ર ફાળવવાનો પોતાનો અિધકાર અનામત છે .

v.

જો કોઈ િક�સામાં , પ્રાદે િશક ભાષા (અંગ્ર�
ે અને િહ�દી િસવાય) ના પરી�ા કે �દ્ર તરીકે શહેરની પસંદગી કરનારા
ઉમેદવારોની સં� યા ચો�સ લઘુ�મ કરતા ઓછી હોય , તો ઉમેદવારો �ારા પસંદ કરેલા શહેરને �યાનમાં લીધા
િવના, બી� શહેરમાં ઉમેદવારોને કે �દ્ર ફાળવવામાં આવી શકે છે .

vi.

તેમ છતાં , ઉમેદવાર �ારા પસંદ કર ેલા એક શહે રમાં એક કે �દ્ર ફાળવવાના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવશે
એનટીએ ઉમેદવારની પસંદગી િસવાય શહે રમાં એક કે �દ્ર ફાળવવાનો પોતાનો અિધકાર રાખે છે .

vii.

કે �દ્રોની ફાળવણી ક��યુટર �ારા કરવામાં આવશે અને તેમાં માનવ દખલ થશે નહીં.

નોંધ: કે �દ્રોની ફાળવણી કરતી વખતે પીડબ�યુડી ઉમેદવારો સિહતના ઉમેદવારોની આરામ અને સુિવધાને �યાનમાં લેવા એનટીએ �ારા તમામ
પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
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પ્રકરણ 4- પાત્રતા અને લાયકાતો
4.1) NEET (UG) - 2020 માં ઉપિ�થત રહે વાની યો�યતા
સંબંિધત િનયમો મુજબ NEET (UG) માં હાજર રહે વાની પાત્રતા નીચે મુજબ છે : i.

તે/તેણી એ પ્રવેશના સમયે 17 વષ�ની વય પૂણ� કરી છે અથવા તે પ્રથમ વષ�ના અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશના વષ�માં 31 િડસે� બરના રોજ અથવા તે પહેલાં તે ઉંમર પૂણ� કરશે.

ii.

એસસી / એસટી / ઓબીસી-એનસીએલ કે ટેગરીના ઉમેદવારો અને પીડ��યુડી ઉમેદવારો માટે 5 વષ�ની છૂટ સાથે
પરી�ાની તારીખ પ્રમાણે NEET (UG)ની ઉ�ચ વયમયા�દા 25 વષ� છે .

નોંધ: તા .22.01.2018 ના સુધારણા હેઠળ ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન, 1997 ના િનયમો હેઠળ સૂચવેલ 25 વષ�ની
ઉપરની વયમયા�દાને માનનીય હાઈકોટ� સમ� િદ�હીની હાઈકોટ� સમ� પડકારવામાં આવી હતી અને ઉપરો�
વયમયા�દા ના ચૂકાદાના આધારે મા�ય રાખવામાં આવી હતી. ડબ�યુપી માં નં .1813 / 2018 અને અ�ય કને�ટે ડ
બાબતો. 11.05.2018 નાં જણાવેલા ચુકાદાને એસ.એલ.પી. (સી) નંબર 14320/2018 અને અ�ય કને�ટે ડ બાબતોમાં
ભારતની સુપ્રીમ કોટ� સમ� પડકારવામાં આ�યો હતો , �ારે તા .29.11.2018 ના વચગાળાના હુકમ મુજબ, 25 વષ�
કે તેથી વધુ ઉંમરના ઉમેદવારો હતા આ બાબતોના અંિતમ પિરણામને આધીન રીતે
રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે . �યારબાદ સુપ્રીમ કોટ�

NEET-UG-2019 માં હાજર

, 29.04.2019 ના હુ કમથી ઉમેદવારોને કાઉ�સિલંગ

િવષયમાં કાયદે સર રીતે હાજર રહેવાની મંજૂરી આપી હતી. ઉપરો� બાબતો ભારતના માનનીય સુપ્રીમ કોટ� સમ�
ચુકાદા માટે બાકી છે અને NEET-UG-2020 માટે પસાર થઈ શકે તેવા કોઈપણ આદે શનું અિધકારીઓ પાલન કરશે.

આમ, 25 વષ�થી ઉપરના ઉમેદવારોને પ્રોિવઝનલ �પે હાજર રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે અને તેમની
ઉમેદવારી માનનીય સુપ્રીમ કોટ� સમ� અિનિણ�ત અર�ના પિરણામને આિધન છે .
તદનુસાર, વયમયા�દા સંબંિધત પાત્રતાની શરતો નીચે મુજબ સુધારવામાં આવી છે .
જનરલ (યુઆર) / જનરલ-ઇ.ડ��યુ.એસ.ના ઉમેદવારો માટે
એસસી / એસટી / ઓબીસી-એનસીએલ / પીડ��યુડી કે ટેગરીના
ઉમેદવારો માટે
ii.

૪.૨)

31.12.2003 ના રોજ અથવા તે પહેલાં જ�મ
થયેલ હોય

િવદે શી મેિડકલ / ડે�ટલ ઇિ��ટ�ૂટમાંથી અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમો ચલાવવા માંગતા ભારતના
ભારતીય નાગિરકો / િવદે શી નાગિરકોએ પણ NEET (UG) ની લાયકાતમેળવવી જ�રી છે .
રા�ો / ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ / સે�ટ� લ યુિનવિસ�ટીઓ / ઇએસઆઈસી અને એએફએમસી
, િદ�હી
યુિનવિસ�ટી (ડીયુ) , બીએચયુ અને એએમયુ / કે �દ્રીય પૂલ �ોટા , એઈ�સ, �આઈપીએમઇઆર સિહતના
િનયંત્રણ હે ઠળની બેઠકો માટે ની પાત્રતા.
i.

ભારતીય નાગિરકો , િબન િનવાસી ભારતીય (એનઆરઆઈ)
, િવદે શી નાગિરક ઓફ ઇિ�ડયા
(ઓસીઆઈ), ભારતીય મૂળ (પીઆઈઓ) અને િવદે શી નાગિરકો ધરાવતા �યિ�ઓ સંબંિધત રા�
સરકારો, સં�થાઓ અને ભારત સરકાર �ારા ઘડવામાં આવેલા નીિત િનયમો ને આિધન મેિડકલ / ડે�ટલ
/ આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે લાયક છે ..

ii.

િવદે શી નાગિરકો સંબંિધત મેિડકલ / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજ / રા�
પાસેથી તેમનીપાત્રતાની પુિ� કરી શકે છે .

iii.

ઉપર જણાવેલ કં ઈપણ હોવા છતાં , NEET (UG) આપવાની પાત્રતાના માપદં ડ એ�સ જેવા સંબંિધત
આઈ.એન.આઈ. માં અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇ�છુક ઉમેદવારોને પણ
લાગુ પડશે.
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૪.3)

૧૫% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો માટે પાત્રતા

એ)

ભારતીય નાગિરકો , િબન િનવાસી ભારતીય (એનઆરઆઈ) , િવદે શી ભારતીય નાગિરક (ઓસીઆઈ) , ભારતીય
મૂળના લોકો (પીઆઈઓ) અને િવદે શી નાગિરકો 15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો માટે પાત્રતા ધરાવે છે .

બી)

જે એ�ડ કે અને લ�ાખના યુટીના ઉમેદવારો

i.

જે એ�ડ કે અને લ�ાખ યુ.ટી. ના િવ�ાથ�ઓ 15% અિખલ ભારતીય �ોટા બેઠકો માટે પાત્ર નથી કારણ કે
જે.એ�ડ.કે અને લ�ાખ યુ.ટી. ના શ�આતથી ઓલ ઈિ�ડયા યોજનામાંથી બહાર નીકળી ગયા છે . જો તેઓ
પાત્રતાનો દાવો કરે છે , તો તેઓએ ઓનલાઇન �વ-ઘોષણા પત્ર રજૂ કરવું આવ�યક છે જે રેકોડ� માટે ના પુિ� પેજ
સાથે આપમેળે જનરેટ કરવામાં આવશે અને છાપવામાં આવશે અને તેઓએ તે પરામશ� દરિમયાન પ્ર�તુત કરવાની
જ�ર છે . �વ-ઘોષણા પત્ર એ Appendix IIIમાં આપવામાં આ�યું છે .

ii.

ઓલ ઈિ�ડયા �ોટામાં જે એ�ડ કે અને લ�ાખના યુ.ટી.ની ભાગીદારી સંદભ� , �ણ કરવામાં આવે છે કે જે એ�ડ કે
ના રા� �ારા શ�આતથી ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા યોજનાની બહાર રહેવાનું પસંદ કયુ� છે
, અને ઓલ ઈિ�ડયા
�ોટા બેઠકો પર પ્રવેશ માટે જે એ�ડ કે િવ�ાથ�ઓને પણ મંજૂરી ન હતી. હવે , J&K પુન સંગઠન અિધિનયમ ,
2019 ની અમલવારી સાથે J&K ના યુટીને ઓલ ઈિ�ડયા �ોટામાં ભાગ લેવા િવચારણા કરવા િવનંતી કરવામાં
આવી છે . આ સંદભ� યુટી વહીવટીતંત્ર �ારા હ� સુધી કોઈ િનણ�ય લેવામાં આ�યો નથી. જો કે
, લ�ાખની યુટી
પાસે કોઈ મેિડકલ કોલેજ નથી. તેથી , જ�મુ અને કા�મીરની યુટીની ભાગીદારીનો િનણ�ય યો�ય સમયે જણાવવામાં
આવશે.

iii.

ઉમેદવાર �ારા રજુ થયેલ �વ-ઘોષણા ફોમ�ની ચકાસણી પરામશ� સમયે કરવામાં આવશે. જો ઘોષણા કોઈપણ
સમયે ખોટી હોવાનું માલુમ પડે છે , તો આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી / પ્રવેશ રદ કરવામાં આવશે અને આવા
ઉમેદવારો સામે ગુનાિહત કાય�વાહી શ� થઈ શકે છે .

iv.

ખાનગી મેિડકલ / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજો અથવા કોઈપણ ખાનગી / ડી�ડ
યુિનવિસ�ટી અને એએફએમસી , એઈ�સ, જેઆઈપીએમઈઆર િવષયની પિરપૂણ�તાને આિધન તેમજ પાત્રતાની
શરતે J&K અને લ�ાખ UT ના ઉમેદવારો NEET (UG) 2020 માં હાજર રહી શકશે.

૪.૪)

લાયકાત અને યો�યતા પરી�ા કો�સ
NEET (UG) - 2020 માટે પાત્ર બનવા માટે
કો�કનો સંદભ� લેવાની જ�ર છે .

કોડ: 01

, ઉમેદવારોએ પરી�ાના માપદં ડની લાયકાત માટે નીચેના

એક ઉમેદવાર કે જે લાયકાત પરી�ામાં ભાગ લે છે , એટલે કે , 2020 માં 12 મા ધોરણ, જેનું પિરણામની રાહ
જોવાઇ રહી છે , તે અર� કરી શકે છે અને પરી�ામાં હાજર થઈ શકે છે , પરં તુ તે / તેણી અંડરગ્રે�ુએટ
મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર રહેશે નહીં

, જો તે / તેણી પરામશ�ના પ્રથમ રાઉ�ડના સમયે

જ�રી ટકાવારી સાથે લાયકાત પરી�ા પાસ ન કરે તો.
જે ઉમેદવારો અંગ્ર�
ે િવષય , ભૌિતકશા�, રસાયણશા� અને �વિવ�ાન સાથે મુ� ય િવષય તરીકે
લાયકાત પરી�ામાં હાજર થયા છે અથવા હાજર થવા જઈ ર�ા છે અને જ�રી ટકાવારી ગુણ સાથે પરી�ા
પાસ કરવાની અપે�ા રાખે છે તે પણ �પધા��ક પ્રવેશ પરી�ા માં અર� કરવા યો�ય છે . તેમ છતાં , જો
તેઓ જ�રી િવષયો અને ગુણની ટકાવારી સાથે લાયકાત પરી�ામાં પાસ થયાના દ�તાવે� પુરાવા પ્રદાન
કરશે તો જ તેમની ઉમેદવારી પર િવચાર કરવામાં આવશે.
અથવા

ઉ�ચ / વિર� મા�યિમક પરી�ા અથવા ભારતીય શાળા પ્રમાણપત્ર પરી�ા જે 12 વષ�ના અ�યાસ પછી 10

કોડ: 02

+ 2 ઉ�ચ / વિર� મા�યિમક પરી�ાની સમક� હોય છે

, છે � લા બે વષ�માં ભૌિતકશા� , રસાયણશા�,

�વિવ�ાન / બાયો-ટે કનોલો�નો સમાવેશ થાય છે (જેમાં આ િવષયોમાં પ્રાયોિગક પરી

�ામાં શામેલ

હશે) અને ગિણત અથવા અંગ્ર�
ે સાથેના કોઈપણ અ�ય વૈકિ�પક િવષયમાં અંગ્ર�
ે માટે ના મુ� ય કોસ�
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કરતા ઓછા નહીં , જે રા�� ીય શૈ�િણક સંશોધન અને તાલીમ પિરષદ �ારા સૂચ�યા મુજબ 10 + 2 + 3
રજૂ કયા� પછી િશ�ણ પર રા�� ીય સિમિત �ારા ભલામણ કરેલ શૈ�િણક માળખુ.ં

ઓપન �કૂ લમાંથી 10 + 2 પાસ કરેલા અથવા ખાનગી ઉમેદવારો તરીકે પાસ થયેલા ઉમેદવારો ‘રા��ીય
પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરી�ાʼ માટે હાજર રહેવા પાત્ર રહેશે નહીં.તદુપરાંત , 10 + 2 ના �તરે વધારાના િવષય
તરીકે �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો�નો અ�યાસ પણ મા�ય રહેશે નહીં. *
* વધારાના િવષય તરીકે �વિવ�ાન સાથે 10 + 2 �ત રે પાસ કરેલ ઉમેદવારો પણ એમબીબીએસ પ્રવેશ
પરી�ા માટે પાત્ર રહેશે (માનનીય હાઇકોટ� ના ઓડ� ર નંબર 2341 / -ડ��યુ / ડીએચસી /
ડ��યુઆરઆઇટી / ડી -1 / 2019 તારીખ 24/09/2019 માં રાઇટ િપિટશન (સી) નંબર 6773/2019.
જો સં�થાએ કોઈ ભારતીય યુિનવિસ�ટી અથવા કોઈ િવદે શી / યુિનવિસ�ટીની પરી�ાને 10 + 2 યોજના /
મ�યવત� િવ�ાન પરી�ા હેઠળના 12 મા વગ�ની સમક� �યાનમાં લેવી હોય

, ઉમેદવારોએ સંબંિધત

ભારતીય યુિનવિસ�ટી / ભારતીય યુિનવિસ�ટીઓનાં એસોિસએશન તરફથી પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે કે તે /
તેણી �ારા પાસ થયેલી પરી�ા 10 + 2 યોજના / મ�યવત� િવ �ાન પરી�ા હેઠળ 12 મા વગ�ની સમક�
ગણાશે
(નોંધ: ઇટાિલકની જોગવાઈઓમાં િદ�હીની માનનીય હાઇકોટ� , અલાહાબાદની માનનીય હાઈકોટ� , લખનઉ બ�ચ અને
મ�યપ્રદે શની માનનીય હાઈકોટ� , જબલપુર સમ� પડકારનો િવષય છે . િનયમોની જોગવાઈઓ ઓપન �કૂલ બોડ� ના
મા�ય ઉમેદવારો અને બાયોલો� / બાયોટે કનોલો�નો અ�યાસ કરનારા ઉમેદવારોને અિતિર� િવષય તરીકે
ગેરલાયક ઠે રવી દે વામાં આ�યા છે મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયાએ માનનીય સુપ્રીમ કોટ� સમ� િવશેષ ર�
અર�ઓ અને માનનીય ઉ�ચ અદાલતોમાં અપીલને પસંદ કરી છે . તેથી

, NEET (UG) -2020 માં ઉમેદવારોની

ઉમેદવારી, જેમણે લાયકાત પરી�ાઓ પાસ કરી છે , જેમ કે �ટે ટ ઓપન �કૂલ અથવા નેશનલ ઇિ��ટ�ૂટ ઓફ ઓપન
�કૂલ માંથી 10 + 2 અથવા મા�ય રા� બોડ� ના ખાનગી ઉમેદવારો તરીકે ; અથવા બાયોલો� / બાયોટે કનોલો� સાથે
અિતિર� િવષયને મંજૂરી આપવામાં આવશે પરં તુ

મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા �ારા ફાઇલ કર ેલી િવશેષ

ર� અર�ઓ / અપીલના પિરણામને આિધન)

અથવા

ભારતીય યુિનવિસ�ટી / બોડ� અથવા અ�ય મા�ય પરી�ા સં�થાની િવ

�ાનમાં મ�યવત�/પૂવ�-િડગ્રી

કોડ: 03

પરી�ાસાથે ભૌિતકશા�, રસાયણશા�, �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો� (જેમાં આ િવષયોમાં પ્રાયોિગક
પરી�ામાં શામેલ હોવી જોઈએ) સાથે ફરિજયાત િવષય તરીકે અંગ્ર�
ે પણ છે .

અથવા

ઉ�ચતર મા�યિમક પરી�ા અથવાપૂવ-� યુિનવિસ�ટી અથવા સમક� પરી�ા પાસ કયા� પછી ભૌિતકશા�

કોડ: 04

રસાયણશા�, �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો� અને અંગ્ર�
ે સાથેનીપૂવ-� �યાવસાિયક / પૂવ�-તબીબી

,

પરી�ા. પૂવ�-�યાવસાિયક / પૂવ�-તબીબીપરી�ામાં આ િવષયોના પ્રાયોિગક પરી �ા અને ફરિજયાત િવષય
તરીકે અંગ્ર�
ે પણશામેલ હશે.
અથવા

આ િવષયોના પ્રાયોિગક પરી

કોડ: 05

ટે કનોલો�વાળી મા�યયુિનવિસ�ટીના ત્રણ વષ�ના િડગ્રી કોષ�ના પ્રથમ વષ�ની પરી�ા યુિનવિસ�ટીનીપરી�ા
છે અને ઉમેદવાર અગાઉની

�ા સિહતભૌિતકશા� , રસાયણશા� અને �વિવ�ાન / બાયો-

લાયકાત પરી�ા કોર કોષ� કરતા ઓછા નહીં તેવા �તરે અંગ્ર�
ે સાથે

ભૌિતકશા�, રસાયણશા�, બાયોલો� / બાયોટે કનોલો� સાથે પાસ થયેલ છે .
અથવા

ભારતીય યુિનવિસ�ટીની બી.એસસી. પરી�ાપૂરી પાડવામાં આવી હતી કે તે

કોડ: 06

ભૌિતકશા�, રસાયણશા�, �વિવ�ાન (વન�પિતશા�, પ્રાણીિવ�ાન) / બાયો-ટે કનોલો� િવષયોમાંના
બેથીઓછા ન હોવાની પરી�ા અને આગળ તે / તેણીએ ભૌિતકશા�
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/તેણી બી.એસ.સી.

, રસાયણશા�, �વિવ�ાનઅને

અંગ્ર�
ે સાથે અગાઉની લાયકાત પરી�ા પાસ કરી છે .
અથવા

કોઈપણ અ�ય પરી�ા કે જે

�કોપઅને�ટા�ડડ� માં છે (ભૌિતકશા� , રસાયણશા� અને �વિવ�ાન /

કોડ: 07

બાયો-ટે કનોલો�નોસમાવેશ કરેલા 10 + 2 ના છે � લા 02 વષ�; આ િવષયોમાં પ્રાયોિગકપરી�ાનોસમાવેશ
કરે છે ) તે ભારતીયયુિનવિસ�ટી / બોડ� , ભૌિતકશા�, રસાયણશા� અને �વિવ�ાન /બાયોટે કનોલો�
આ દરેક િવષય ની પ્રાયોિગક પરી�ા અને અંગ્ર�
ે સિહત નીપરી�ાલે છે . તે મ�યવત� િવ�ાન પરી�ાની
સમક� હોવાનું જણાય છે .

•

NEET (UG) - 2020 માટે લાયક બનવા માટે , ઉમેદવારે ભૌિતકશા� , રસાયણશા�, �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો�
અને અંગ્ર�
ે આ બધા િવષયોમાં પાસ થવું જોઈએ અને ભૌિતકશા�
, રસાયણશા� અને �વિવ�ાન /
બાયોટે �નોલૉ�માં િવષયોના ભેગા થઈને ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ મેળ�યા હોવા જોઈએ. જેમણે 2018 માં સુધાયા�
મુજબ ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન રે�યુલેશ�સ , 1997 પરના રે�યુલેશન 4 ની કલમ (2) માં ઉ�લેખ કય� છે ,ભારતીય
દવા કે િ�દ્રય પિરષદ (ભારતીય દવાઓમાં લઘુ�મ ધોરણો) ના િનયમન
2 માંઅનુસૂિચ 1, અનુસૂિચ 2 અને અનુસૂિચ
3,1986ના િનયમો, 2018 માં સુધારેલ ,હોિમયોપેથી (ડીગ્રી કોસ�) રે�યુલેશ�સ , 1983 ના િનયમન 4 ના પેટા િનયમન ( i)
માં, 2018 માં સુધારેલ.આ ઉપરાંત , તેમને અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે NEET (UG) - 2020 ની
મેિરટ િલ�ટમાં �થાન મ�યું હોવું જોઈએ.

•

અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત અથવા અ�ય પછાત વગ�ના ઉમેદવારોના સંદભ�માં , ભૌિતકશા�, રસાયણશા�
અને �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો�માં મેળવેલા �યુન�મ ગુણ એક સાથે લાયકાત પરી�ામાં 40% ગુણ હોવા જોઈએ ,
જે જનરલ અને જનરલ-ઇડ��યુએસ માટે 50% ગુણ છે . એન.એમ.સી. , સી.સી.આઈ.એમ. અને બો.�.સી. સી.એચ. ની
માગ�દિશ�કા મુજબ પીડ��યુડી ઉમેદવારોના સંદભ�માં ભૌિતકશા� , રસાયણશા� અને �વિવ�ાન (અથવા વન�પિત
અને પ્રાણીિવ�ાન) / બાયોટે કનોલો�માં લાયકાત પરી�ામાં લઘુ�મ ગુણ 50% ને બદલે 45% રહેશે.

•

િવદે શોમાં િશ�ણ મેળવેલ અને ભારતમાં મેિડકલ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇ�છતા િવ�ાથ�ઓએ ભૌિતકશા�
,
રસાયણશા�, �વિવ�ાન / બાયોટે કનોલો� અને અંગ્ર�
ે માં ધોરણ 12 માં 50% ગુણ સાથે અને મેિડકલ કાઉિ�સલ
ઓફ ઇિ�ડયા અને સંબંિધત યુિનવિસ�ટીના િનયમો અનુસારતેમની સમાનતા ભારતીય યુિનવિસ�ટીઓ
ના
એસોિસએશન(એઆઈયુ) �ારા િનધા�િરત હોવી આવ�યક છે

•

એમ.બી.બી.એસ.ના અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર બનવા માટે ના �યુનતમ લાયકાત લાયક ગુણ માટે ના માપદં ડ પણ
સંબંિધત INIs. માટે લાગુ રહેશ.ે

નોંધ: અ�ય તમામ કે સોમાં, રા�ો / સં�થાઓ કે જેમણે ઉપર જણાવેલ મુ�ાઓ િસવાયની યો�યતા માટે કટ ઓફ રાખેલ છે, તેઓ તેમના
પોતાના માપદં ડનું પાલન કરી શકે છે .

જો કોઈ ઉમેદવાર કોડ નંબર 01-07 મુજબ િનધા�િરત લાયકાતોમાં ન આવે , તો તેણે / તેણીએ યો�યતા ન�ી કરવા માટે

•

સંપૂણ� િવગતો આપવી પડશે.
નોંધ:
•

પૂવ�-તબીબી અ�યાસક્રમ મેિડકલ કોલેજ અથવા િવ�ાન કોલેજ ખાતે લેવામાં આવી શકે છે .

•

અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે ની પાત્રતા માટે ગિણતમાં પ્રા� થયેલ માક� સ �યાનમાં લેવાતા નથી.

•

િવદે શી / આંતરરા�� ીય બોડ� માંથી અ�યાસ કરનારા ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેમની �ારા પાસ કરાયેલી
લાયકાત પરી�ા, �કોપ અને �ટા�ડડ� માં છે , જે કોડ: 07 માં સમ�વેલ છે .
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૫.૧) પ્રવેશ કાય�વાહી

પ્રકરણ 5 - પ્રવેશ અને અનામત

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની ઓલ ઈિ�ડયા મેિરટ સૂિચ,NEET (UG) - 2020 ની મેિરટ સૂિચ માં ઓલ ઇિ�ડયા ક્રમના
આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે અને હાલની અનામત નીિત સાથે ઉમેદવારોને ફ� તે જ સૂિચમાંથી અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. NTA ફ� ઉમેદવારોને ઓલ ઈિ�ડયા ક્રમ આપશે , �ારે પ્રવેશ આપનારા
અિધકારીઓ પરામશ� માટે ની અર�ઓ માટે આમંત્રણ આપશે અને પ્રવેશ અિધકારીઓ �ારા ઓલ ઇિ�ડયા ક્રમના આધારે
મેિરટ સૂિચ તૈયાર કરવામાં આવશે. સંબંિધત કે ટેગરીમાં અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ ફ� NEET (UG) 2020 ની મેિરટ સૂિચ મુજબ ઓલ ઇિ�ડયા ક્રમ પર આધાિરત હશે.
15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટામાં પ્રવેશ , MCI / NMC / DCI ના કાનૂની િનયમનની જોગવાઈઓ અનુસાર , ભારતના માનનીય
સુપ્રીમ કોટ� ના ચુકાદાઓ અને DGSH હેઠળ MCC �ારા સૂચવવામાં આવેલી કાય�વાહી મુજબ રહેશે.તેવી જ રીતે , 85%
રા�ના �ોટામાં પ્રવેશ માટે , MCI / NMC / DCI ના વૈધાિનક િનયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર , ભારતના માનનીય
સુપ્રીમ કોટ� ના ચુકાદાઓ અને રા� / કે �દ્ર સરકાર અથવા તેના િનયુ� સ�ાધીશો �ારા સૂચવેલા િનયમો અનુસાર રહેશે.
(એ)
I.

રા�ની મેિડકલ કોલેજો / યુિનવિસ�ટીઓ / સં�થાઓ / ખાનગી મેિડકલ કોલેજોમાં ૧૫% ઓલ ઇિ�ડયા
�ોટા િસવાયની બેઠકોમાટે પ્રવેશ:
રા� �ોટા બેઠકો હેઠળ પ્રવેશ અનામત નીિત અને રા� / કે �દ્રશાિસત પ્રદે શોમાં પ્રવત�માન લાયકાતના
માપદં ડને આિધન રહેશે, જે સંબંિધત રા� / કે �દ્રશાિસત પ્રદે શો �ારા સમય-સમય પર સૂિચત કરવામાં આવે શ.ે

II.

મેિડકલ કોલેજોમાં સંબંિધત કે ટેગરીની બેઠકોનું અનામત સંબંિધત રા� / કે �દ્રશાિસત પ્રદે શોમાં લાગુ કાયદા
અનુસાર રહેશે.

III.

ખાનગી મેિડકલ કોલેજોમાં અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ ભારત સરકાર / રા� / કે �દ્રશાિસત
પ્રદે શોની નીિતઓને આિધન રહેશ.ે

(બી)

BHU / AMU સિહત AIIMS / JIPMER / ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ / સે�ટ� લ યુિનવિસ�ટીઓ /

ESIC અને

AFMCની બેઠકો પર પ્રવેશ
I.

AIIMS / JIPMER / ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ / સે�ટ�લ યુિનવિસ�ટીઓ / ESIC સિહત િદ�હી યુિનવિસ�ટી ( DU), BHU
અને AMUમાં પ્રવેશ DGHS / MoA / AACCC �ારા લેવામાં આવશે અને આર�ણ નીિત સંબંિધત યુિનવિસ�ટી
અથવા સં�થાઓના નીિત િનયમો અનુસારરહેશે. ઉમેદવારો MBBS / BDS કોસ� અને અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમો માટે ડી�ડ યુિનવિસ�ટી / કે �દ્રીય યુિનવિસ�ટીઓ / નેશનલ ઇિ��ટ�ૂટ પ્રવેશ માટે ની

AACCC

વેબસાઇટ પર તથા �વાય� / કે �દ્રીય યુિનવિસ�ટી / ESIC અને AFMC પ્રવેશ માટે ની MCC વેબસાઇટ પર નોંધણી
કરવી જોઇએ..
II.

AFMC, પુણેમાં પ્રવેશ ભારત સરકારના સંર�ણ મંત્રાલય , સશ� દળની તબીબી સેવાઓ મહાિનદ� શાલય �ારા
િનયુ� ધોરણોને આિધન રહેશ.ે

NEET (UG) - 2020 અને / અથવા

AFMCમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે

ઉમેદવારોએ પણ AFMCનીwww.afmc.nic.in/www.afmcdg1d.gov.in પર અર� કરવાની રહેશે.

ઉ�સુક
પસંદગી

પામેલા ઉમેદવારોએ AFMC �ારા લેવામાં આવતા બી� તબ�ાની �ક્રીનીંગ ટે �ટ માટે હાજર રહેવું પડશે.
ઉમેદવારોને વધુ અને સચોટ િવગતો માટે

AFMCનો સંપક� કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . કાઉ�સિલંગ

DGHS �ારા હાથ ધરવામાં આવશે.
III.

ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ / સે�ટ�લ યુિનવિસ�ટીઓ / ESIC મેિડકલ કોલેજો / AFMC / BHU / AMUમાં પ્રવેશ , MCI /
NMC / DCIના કાયદાકીય િનયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર , ભારતના માનનીય સુપ્રીમ કોટ� ના ચુકાદાઓ અને
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િડરે�ટોરેટ જનરલ ઓફ હે�થ સિવ�સીસ (DGHS) હેઠળ તબીબી પરામશ� સિમિત (MCC) �ારા િનધા�િરત કાય�વાહી
મુજબરહેશે.
IV.

તેમજ સંબિં ધત INIs માં MBBS ના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટ� ની સામાન્ય પરામશર્

DGHS દ્વારા MCIના

િનયમોમાં સ્પષ્ટ કર� લ સમયપત્રક �ુજબ કરવામાં આવશે.
(સી)

MCC �ારા DGHS હેઠળ પરામશ� હાથ ધરવામાં આવતી તમામ સં�થાઓ માટે , ઉમેદવારો MCC �ારા પ્રકાિશત
વારં વાર પૂછાતા પ્ર�ોનો સંદભ� આપી શકે છે જેથી આગળ ના રાઉ�ડ માટે કાઉિ�સિલંગમાં હાજરરહેવાની તેમની
યો�યતા ન�ી કરી શકાય, ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન, 1997 (પિરિશ�-એફ)ના રે�યુલેશન 5A(4) ની શરતોમાં
પરામશ�ના પહેલાના રાઉ�ડમાં બેઠકોની ફાળવણીના

ખાતામાં અયો�યતાના સંદભ�માં સમાવેશ થાય છે

કે જ ે

MBBS કોસ�માં પ્રવેશ માટે સામા�ય કાઉ�સિલંગમાં સીટ અવરોિધત થવાની રોકથામ પૂરી પાડે છે .
(ડી) તમામ સં�થાઓ માટે
, જેમાં રા� / યુિનયન સરકાર અથવા તેના િનયુ� સ�ાિધકારીઓ �ારા પરામશ� હાથ
ધરવામાં આવે છે . , ઉમેદવારો રા� /યુિનયન સરકાર અથવાતે ના િનયુ� સ�ા િધકારીઓ�ારા �રી કાઉ�સિલંગ
સૂચનાઓ નો સંદભ� લઈ શકે છે . , જેથી અનુગામી રાઉ�ડ માટે પરામશ�માં હાજર રહેવાની તેમની લાયકાત ન�ી
કરવા માટે , ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 (પિરિશ�-એફ)ના રે�યુલેશન 5 એ (4) ની શરતોમાં પરામશ�ના
પહેલાના રાઉ�ડમાં બેઠકોની ફાળવણીના ખાતામાં અયો�યતાના સંદભ�માં સમાવેશ થાય છે .ક� જે MBBSમાં પ્રવેશ
માટે સામા�ય કાઉ�સિલંગમાં સીટ અવરોિધત થવાની રોકથામ પૂરી પાડે છે

૫.૨) આર�ણ નીિત
NEET (UG) પરી�ા માટે ભારત સરકારની આર�ણ નીિત લાગુ પડે છે . આ મુજબ , ફ� કે �દ્રીય યુિનવિસ�ટીઓ
અને સં�થાઓમાં , 10% બેઠકો જનરલ-આિથ�ક રીતે નબળા િવભાગ ( GEN-EWS) વગ� માટે અનામત છે .15%
બેઠકો અનુસૂિચત �િત ( SC) કે ટેગરી માટે અનુસૂિચત જન�િત ( ST) માટે 7.5% અને નોન ક્રીમી લેયર ( OBCNCL) ના અ�ય પછાત વગ� માટે 27% બેઠકો અનામત છે .
રા�ની મેિડકલ કોલેજો / યુિનવિસ�ટીઓ / સં�થાઓ / ખાનગી મેિડકલ કોલેજો �ારા 15% િસવાયની બેઠકો
ભરેલીહોય તો. ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા, સંબંિધત રા� સરકારની આર�ણ નીિત લાગુ પડશે.
PwD ઉમેદવારો માટે આર�ણ નીિત

અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને 14-05-2019ના રોજ સુધારેલા ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન 1997 ના િનયમન
હેઠળ િનધા�િરત માપદં ડના સંદભ�માં તબીબી અ�યાસક્રમમાં પ્રવેશ માટે િવચારણા કરવામાં આવશે.
પિરિશ�-

X-1 " H -1" માં 14-05-2019 ના રોજ સુધારેલ ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 પરનું િનયમન ,
અ�મતાઓ, કાયદા, 2016 સાથેના �યિ�ઓના હક ના અિધકાર હેઠળ , “િનિ�ત િવકલાંગતા” ધરાવતા
િવ�ાથ�ઓના પ્રવેશ અંગેના માગ�દિશ�કા પ્રદાન કરે છે . MBBS માં પ્રવેશ માટે (સંદભ�. ટે બલ 1 પૃ� પર નંબર 26
[પિરિશ� “H -1”]) (કૃપા કરીને Appendix- IX-Bજુઓ)

અપંગ �યિ�ઓ સાથેના અિધકારના અિધિનયમ

, 2016હેઠળ “�પ� િવકલાંગો” ધરાવતા િવ�ાથ�ઓના પ્રવેશ

અંગેના માગ�દિશ�કા , એમ.બી.બી.એસ. માં પ્રવેશ સંદભ� , ભારતના ગેઝેટ મુજબ , તારીખ 05/02/2019 ,તારીખ
18/06/2019 ના ગેઝેટ નોિટિફકે શન મુજબ BAMS / BHMS / BUMS માં અને BHMSમાં 19/06/2019 ના
ગેઝેટ નોિટિફકે શન મુજબ
AIIMS માટે : PwD અિધિનયમ 2016 ના અિધકાર અનુસાર , સમ�તર અને કે ટેગરીના આધારે PwD આર�ણનું
પાલન મેિડકલ બોડ� ઓફ ઇિ��ટ�ૂટ �ારા પાત્રતા ન�ી કરવા માટે કરવામાં આવશે.
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નોંધ:
1.

"અપંગતાનું પ્રમાણપત્ર" અપંગ �યિ�ઓનાં અિધકારના િનયમો , 2017અનુસાર, ભારતના ગેઝેટમાં સામાિજક
�યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય �ારા સૂિચત કરવામાં આવશે [િવકલાંગ �યિ�ઓના સશિ�કરણ િવભાગ
(િદ�યાંગજન)] 15 જૂને 2017.

2.

�યિ�માં “િનિદ� � અપંગતા” ની હદનું મૂ�યાંકન “અપંગ �યિ�ઓના અિધકાર અિધિનયમ

, 2016 (2016 ના

49) અંતગ�ત સમાિવ� �યિ�માં ઉ�લેિખત અપંગતાની મયા�દાના આકારણીના હેતુ માટે માગ�દિશ�કા
અનુસારકરવામાં આવશે.” 4 નવે� બર 2018 ના રોજ સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય [િવકલાંગ
�યિ�ઓના સશિ�કરણ િવભાગ (િદ�યાંગજન)] �ારા ભારતના ગેઝેટમાં.
3.

અપંગતાની �યૂનતમ િડગ્રી 40% (બ�ચમાક� િડસેિબિલટી) હોવી જોઈએ , જેથી �પ� અ�મ �યિ�ઓ અનામત
મેળવવા માટે પાત્ર બનવા જોઈએ.વધુ માિહતી માટે Appendix – IX-B જુવો.

4.

5% આર�ણ મેળવવા ઇ�છતા Pwd ઉમેદવારોએ જોડાયેલા ફોમ�ટ ( Annexure- IX) મુજબ 11 િનયુ� કે �દ્રો
(Annexure- IX A) માંના એકમાંથી તેમનું અપંગતાનું પ્રમાણપત્ર મેળવવું પડશે.

•

જે ઉમેદવારો પોતાને આ કે ટેગરી માટે લાયક માને છે તેઓને કોઈ પણ સરકારી મેિડકલ કોલેજ / િજ�લા હોિ�પટલ
/ સરકારી હોિ�પટલમાં તપાસ કરાવી તેમની પાત્રતા સુિનિ�ત કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે .આવી સરકારી
મેિડકલ કોલેજ / િજ�લા હોિ�પટલ / સરકારી હોિ�પટલ , અપંગ �યિ�ઓના હકના પ્રકરણ - VII ના સંદભ�માં
િવકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર આપશે.આવા િવકલાંગતાનું પ્રમાણપત્ર, અપંગ �યિ�ઓનાં હકની અિધિનયમ, 2016 ની
સૂિચ અનુસાર અને અપંગ �યિ�ઓનાં અિધકાર અિધિનયમ

, 2016હેઠળ સમાિવ� �યિ�માં ઉ�લેિખત

અપંગતાની હદના મૂ�યાંકનનાં હેતુ માટે ની માગ�દિશ�કા મુજબ �રી કરવામાં આવે છે . 4 નવે� બર 2018 ના રોજ
સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય [િદ�યાંગ �યિ�ઓના સશિ�કરણ િવભાગ (િદ�યાંગજન)] �ારા
ભારતનું ગેઝેટ અને PwD �ોટા હેઠળના તબીબી અ�યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કોઈપણ ઉમેદવારને કોઈ
હક અપાતો નથી.ઉપરો� સિટ� િફકે ટ એ તપાસવાનું રહેશે કે ઉમેદવાર ફ� PwD �ોટા હેઠળ NEET-UG-2020
માં હાજર થવા માટે એનટીએમાં અર� કરી શકે છે કે નહીં.

•

�યારબાદ, પીડ��યુડી કે ટેગરી હેઠળની પસંદગી પર, ઉમેદવારોએ િડસેિબિલટી એસેસમે�ટ બોડ� �ારા �રી કરાયેલ
િડસેિબિલટી સિટ� િફકે ટ બનાવવું પડશે , જેણે ઉમેદવારનું મૂ�યાંકન 14.05 .2019 પર સુધારેલ મુજબ , ગ્રે�ુએટ
મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 પર િનયમો હેઠળ િનયુ� માપદં ડ સાથે કરવામાં આવશે.આમ

, તે સંબંિધત છે કે

પિરણામ �હેર થયા પછી ઉમેદવારોએ અપંગતા મૂ�યાંકન મંડળ સમ� હાજર થવું પડશે જેથી તેઓ મેિડકલ
કોસ�માં પ્રવેશ માટે ની નોંધણી અથવા સામા�ય

ઓનલાઇન પરામશ�માં ભાગ લઈ શકે કે નહીં.જો ઉમેદવારોને

અપંગતા મૂ�યાંકન બોડ� �ારા અયો�ય હોવાનું જણાયું હોય , તો ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 પર િનયમો
હેઠળ સૂચવવામાં આવેલા માપદં ડોના સંદભ�માં , જે 14.05.2019 ના રોજ સુધારેલા છે , તેઓ સામા�ય ઓનલાઇન
કાઉ�સેિલંગમાં નોંધણી કરી શકશે નહીં અથવા ભાગ લઈ શકશે નહીં. અને મેિડકલ કોલેજની કોઈપણ ઓનલાઇન
ફાળવણી, ઉમેદવાર તરફથી સંપૂણ�પણે છે તરિપંડી ગણાશે .તે સુસંગત છે કે શૈ�િણક તેમજ અપંગતા પ્રમાણપત્ર
સિહતના િવિવધ પ્રમાણપત્રોની �બ� ચકાસણી ફ� મેિડકલ કોલેજમાં પ્રવેશ દર�યાન કરવામાં આવશે છે .

20

•

વધુ �પ�તા એ છે કે િવકલાંગતા મૂ�યાંકન બોડ� �ારા �રી કરાયેલા પ્રમાણપત્રો ફ� તબીબી અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ
માટે જ માનવામાં આવશે અને અ�ય કોઈ સરકારી મેિડકલ કોલેજ / િજ�લા હોિ�પટલ / સરકારી હોિ�પટલ �ારા �રી
કરાયેલ અ�ય પ્રમાણપત્ર �વીકારવામાં આવશે નહીં.

•

14.05.2019 ના રોજ સુધારેલા ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 પર િનયમો હેઠળ િનધા�િરત માપદં ડોના સંદભ�માં
િવકલાંગતા પ્રમાણપત્ર, તબીબી પરામશ� સિમિત �ારા સૂિચત , અપંગતા આકારણી બોડ� �ારા �રી કરવામાં આવી
શકે છે .DGHS તેની વેબસાઇટ પર w.r.t. MCC, DGHS �ારા સામા�ય સલાહકારને આિધન એવા ઓલ ઈિ�ડયા
�ોટા ઉમેદવારો અને મેિડકલ સં�થાઓ માટે તે �ારા કરવામાં આવતી સામા�ય પરામશ�.

•

તેવી જ રીતે , રા� / કે �દ્રશાિસત રા� સરકારોની િનયુ� પરામશ� સ�ાિધકારીઓ , 14.05.2019 ના રોજ સુધારેલા
ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન , 1997 ના િનયમો હેઠળ િનધા�િરત માપદં ડોના સંદભ�માં

, ઉમેદવારની યો�યતાનું

મૂ�યાંકન કરવા માટે િવકલાંગતા મૂ�યાંકન બોડ� ની રચના કરશે, અને તેમની વેબસાઇટ પર સૂિચત કરશે.

RPwD અિધિનયમ, 2016ની કલમ ૨ ( R) હે ઠળ િનધા�િરત બ�ચમાક� અપંગતા ધરાવતા કોઈપણ �યિ�ને �ક્રાઈબ /
રીડર / લેબ સહાયકની સુિવધાની મંજૂરી આપવામાં આવશે જો તેની લખવાની ગિત મયા�દા હોય અને તે / તેણી
ઇિ�છત હોય તો.
અંધ�વની શ્રેણીમાં બ�ચમાક� િવકલાંગ �યિ�ઓના િક�સામાં , લોકોમોટર િડસેિબિલટી (બંને બાજુઓ અસરગ્ર�ત- બી.એ.)
અને મગજનો લકવો, જો �યિ� ઇિ�છત હોય તો, લેખક / રીડર / લેબ સહાયકની સુિવધા આપવામાં આવશે.
બ�ચમાક� અપંગ �યિ�ઓની અ�ય કે ટેગરીના િક�સામાં , સિટ� િફકે ટ દશા�વતી વખતે �ક્રાઈબ / રીડર / લેબ સહાયકની
જોગવાઈને મંજૂરી આપી શકાય છે કે સંબંિધત �યિ�ને લખવાની શારીિરક મયા�દા છે .
Appendix – IX-Cમાં દશા�� યા
મુજબ સરકારી આરો�ય સંભાળ સં�થાના મુ� ય તબીબી અિધકારી / િસિવલ સજ�ન / મેિડકલ સુપિર�ટે �ડ�ટ /તેના વતી
પરી�ા લખવા માટે લેખકની આવ�યકતા છે .
હુકમ આગળ ઉમેદવારને તેમના પોતાના લેખકો / વાચકોની પસંદગી કરવાની મંજૂરી આપે છે �ક્રાઇબની લાયકાત પરી�ા
આપનાર ઉમેદવારની લાયકાત કરતાંનીચી હોવી જોઈએ . બ�ચ-માક� િવકલાંગ ઉમેદવારોએ તેમના પોતાના લેખકો /
વાચકોને પસંદ કયા� છે , તેઓએ તેમના પોતાના લેિખકાની િવગતો Appendix – IX-Dપર પ્રોફે મા� મુજબ સબિમટ કરવી
જોઈએ. જેઓ તેમના પોતાના કે �દ્રથી �ક્રાઈબ મેળવવા માંગે છે, તેઓએ એક િદવસ અગાઉ કે �દ્રનો સંપક� કરવો જ જોઇએ.
નોંઘ:
(i) ઉમેદવારી નોંધાવનાર �ક્રાઇબે મા�ય સરકારી ઓળખ પુરાવા સાથે આવવું જ�રી છે જેપુરાવો તેણે ફોમ�માં
જણાવેલ છે તેને પ્ર�યાપન આપવુ.ં
(ii) લેખકે પાસપોટ� સાઇઝના બે ફોટોગ્રા�સ સાથે રાખવાની જ�ર છે .
જે ઉમેદવારો �ક્રાઇબ / રીડર / લેબ સહાયકની સુિવધા મેળવી ર�ા છે તેમને પરી�ાના સમયગાળા માટે પ્રિત કલાક વીસ
(20) િમિનટ ભરપાઈના સમયની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
સરકાર �ારા સમયાંતરે સૂચવવામાં આવેલી અનામત નીિતનું પાલન પ્રવેશ સં�થાઓ �ારા કરવામાં આવશે. પ્રવેશ સમયે
ઉમેદવારોને તે િવગતો જોવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
મહ�વપૂણ� નોંધ: NEET (UG) -2020 નોંધણી માટે એનટીએ �ારા ઉ�લેિખત અંિતમ તારીખ પછી કે ટેગરીમાં કોઈ
ફે રફાર કરવામાં આવશે નહી ં અને
NTA NEET (UG) �કોર 2020 ની ઘોષણા કયા� પછીના કોઈપણ ફે રફારો
અસરકારક રહેશે નહી ં.
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પ્રકરણ - ૬અર� પત્રકની રજૂ આત અને ફીની ચુકવણી
૬.૧) અર� ફોમ� ભરવાની તૈયારી
NEET (UG) - 2020 માટે ઉમેદવાર ntaneet.nic.in પર જઈને અર� કરી શકે છે
અર� ફોમ� સબિમટ કરતા પહેલા, નીચેની તૈયારીઓ કરો:
ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભરવા જેવી માિહતી જેમ કે િપતા / માતાના નામ અને યો�ય જોડણીવાળા ઉમેદવાર , આધાર નંબર
(છે � લા 4 અંકો) / બોડ� �ારા �રી કરાયેલ બારમા વગ�નો રોલ નંબર /ચૂંટણી કાડ� (EPIC નંબર) / પાસપોટ� નંબર / રેશનકાડ�
નંબર / બ�ક ખાતા નંબર / અ�ય મા�ય સરકાર ઓળખ કાડ� નંબર , જ�મ તારીખ, સરનામુ,ં મોબાઈલ નંબર, ઇમેઇલ આઈડી
વગેર ે તૈયાર રાખવા છે . ઉમેદવારોએ અર� ફોમ� ભરતા પહેલા Appendix-XVIમાં "અર�ની પ્રિતકૃિત" તપાસવાની સલાહ
આપવામાં આવે છે ,
ઉમેદવારોએ નીચે આપેલ કોઈપણ ઓળખ િવગતો આપવાની જ�ર છે :
ઉમેદવારોની કે ટેગરી

અનુમિતપાત્ર (ID) ના પ્રકાર

તમામ રા�ોના ભારતીય
નાગિરકો

આધારનંબર (છે � લા 4 અંકો), બોડ� �ારા �રી કરાયેલ બારમા વગ�નો રોલ
નંબર,ચૂંટણીકાડ� ( EPIC નંબર) , રેશનકાડ� કાડ� , ફોટોગ્રાફવાળી બ�ક એકાઉ�ટ
પાસબુક, પાસપોટ� નંબર અથવા અ�ય કોઈ ફોટો ઓળખ કાડ� નો નંબર જે સરકાર
�ારા �રી કરવામાં આવે છે .

NRI

પાસપોટ� નંબર, આધાર નંબર (છે � લા 4 અંક)

િવદે શી નાગિરકો / OCI/ PIO

પાસપોટ� નંબર

ઉમેદવારએ તેની ઓનલાઇન અર� સબિમટ કરવાના ભાગ �પે અપલોડ કરવા માટે
કરેલી છબીઓ હોવી જોઈએ:

, ફ� JPG / JPEG ફોમ�ટમાં �કે ન



નવીનતમ પાસપોટ� કદ ફોટોગ્રાફ (કદ: 10 KB થી 200 KB),



પો�ટ કાડ� કદના ફોટોગ્રાફ (4 "X6") (કદ: 50 KB - 300 KB),



હ�તા�ર (કદ: 4 KB થી 30 KB) અને



ડાબા હાથના અંગૂઠાની છાપ (ડાબા હાથના અંગઠ
ૂ ાની કોઈ અસંગતતાના િક�સામાં
છાપનો ઉપયોગ થઈ શકે છે .) - ફાઇલ કદ: 10 KB થી 50 KB)

, જમણા હાથના અંગૂઠાની

૬.૨) ઓનલાઈન અર� ફોમ� ભરવાની સૂચનાઓ
1.

ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર� ફોમ� સબિમટ કરતાં પહેલાં , પરી�ામાં હાજર રહેવાની તેની યો�યતાની ખાતરી કરવી
આવ�યક છે . ઉમેદવારને માિહતી બુલેિટન કાળ�પૂવ�ક વાચવી જ�રી છે અને અર� ફોમ� રજૂ કરવાના સંદભ�માં
તમામ આવ�યકતાઓ િવશે �પ� હોવું જ�રી છે .

2.

ઉમેદવારે ભિવ�યના પત્ર�યવહાર માટે સંપૂણ� પત્ર�યવહાર અને િપન કોડ , ઇ-મેઇલ સરનામું અને મોબાઇલ નંબર
(ફ� પોતાના અથવા માતાિપતાના) સાથે કાયમી સરનામું ભરવું જોઈએ.

3.

ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જ જોઇએ કે ઓનલાઈન અર� ફોમ�માં ભરેલા મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલ આઈડી
�� તેમના પોતાના અથવા તેમના માતિપતાના છે કારણ કે એનટીએ ફ� આપેલા મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી પર જ SMS અથવા ઇ-મેઇલ �ારા સંપક� કરશે.

4.

ઉમેદવારે તેમના ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં કોિચંગ કે �દ્રો નું ટપાલ સરનામું , સંપક� નંબર/ મોબાઈલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી આપવી જોઈએ નહીં.

22

5.

6.
7.

8.

ઉમેદવારોએ લાયકાત પરી�ા પાસ કરેલી કોલમની સામે કોડ [02 થી 07] ભરવી જોઈએ. જો ઉમેદવાર કોડ નંબર
02 થી 07 મુજબ િનયત લાયકાતોમાં ન આવે , તો ઉમેદવારને ‘અ�યʼ કોલમ હેઠળ સંપૂણ� િવગતો આપવાની જ�ર
છે .
2020 માં બારમા ધોરણમાં આવતા ઉમેદવારોએ લાયકાત કોડ 01 તરીકે પસંદ કરવો જોઈએ.
ઓનલાઇન મોડમાં ભરેલા િસવાયના અ�ય અર� ફોમ� �વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ
ઓનલાઇન
અર� ફોમ�નું પુિ� પેજ અથવા અ�ય કોઈ દ�તાવેજ NTAને મોકલવાની જ�ર નથી. જો કે , ઉમેદવારોને ભિવ�યના
સંદભ� માટે ચૂકવવામાં આવતી ફીના પુરાવા સાથે પુિ� પેજની ઓછામાં ઓછી ચાર નકલો સાચવવાની સલાહ
આપવામાં આવે છે .
જ�મુ અને કા�મીર અને લ�ાખ યુ.ટી. ના ઉમેદવારોએ ૧૫% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા હેઠળની બેઠકો માટે પ્રકરણ૪ની પેરા - 4.3 (બી) માં સૂચ�યા મુજબ ઓનલાઈન �વ-ઘોષણા પત્ર રજૂ કરવાના રહેશ.ે

નોંધ:
i.

ઓનલાઇન અર�માં કોઈપણ િવગતોમાં ફે રફાર માટે ની િવનંતી કોઈપણ સંજોગોમાં

�વીકાર કરવામાં

આવશે નહીં.
ii.

અપૂણ� અર�ઓ નામંજૂર કરવામાં આવશે.

iii.

જો ઉમેદવાર એક કરતા વધુ અર� ફોમ� જમા કરે છે, તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

iv.

જો પરી�ાના કોઈપણ તબ�ા દરિમયાન , કોઈ શંકા ઉદભવે છે કે ઉમેદવાર , એક કરતાં વધારે ફોમ� ભરેલા છે
અથવા નકલ કરા યા છે અથવા અસલી માિહતી પ્રદાન કરી નથી અથવા

જુ�ી અથવા ખોટી

માિહતી

આપવામાં આવી છે , તો આવા ઉમેદવારને કોઈ પણ સમયે તેની ઓળખનો અિતિર� પુરાવો આપવા કહી
શકાશે.
v.

જો પિરણામની ઘોષણા કયા� પછીના કોઈપણ તબ�ે , તે �ણવા મ�યું છે કે ઉમેદવારે ડુ િ�લકે ટ ફોમ� સબિમટ
કયા� છે અથવા કોઈ પણ ઢોંગ અથવા ત�યો રચવાના કાય�માં સામેલ છે , તો આવા ઉમેદવારને NTA પરી�ા
માથી ત્રણ વષ� ના સમયગા ળા માટે પ્રિતબંિધત કરવા સિહતના સખત દં ડ માટે જવાબદાર રહેશ.ે આવા
ઉમેદવારો દે શના સંબંિધત કાયદા હેઠળ યો�ય ગુનાિહત કાય�વાહી માટે પણ જવાબદાર રહેશ.ે

vi.

ફોમ� ર��ટર / રજૂ કરતી વખતે NEET (UG) - 2020 વેબસાઇટ પર જનરેટ થયેલ ઓનલાઇન ટ� ાંઝે�શન
પાસવડ� (OTP) ફ� 15 િમિનટ માટે મા�ય રહેશ.ે આ અવિધ િવરામ પછી , ઉમેદવારોએ નવી OTP જનરેટ
કરવા માટે "રેસે�ડ ઓટીપી" િલંક પર િ�લક કરવાની જ�ર છે .

પગલું ૧: ર ેિજ�ટ� ે શન ફોમ�.
પગલું -1 નોંધણી
ઉમેદવાર NEET (UG) - 2020 માટે ફ� ઓનલાઈન ntaneet.nic.in પર લોિગંગ કરીને અર� કરી શકે છે .
I.

II.

ઉમેદવારનું નામ / માતાનું નામ / િપતાનું નામ, મા�યિમક શાળાની પરી�ામાં આપવામાં આ�યું છે અથવા
બરાબર બોડ� / યુિનવિસ�ટીનું પ્રમાણપત્ર મુજબ કે િપટલ અ�રોમાં ભરવું.
મા�યિમકશાળાની પરી�ા અથવા સમક� બોડ� / યુિનવિસ�ટીના પ્રમાણપત્રમાં નોંધાયેલ DD / MM / YYYY
�વ�પમાં જ�મ તારીખ લખવી.

III.
ઓળખનોપ્રકાર: ઉમેદવારોએ નીચે આપેલ કોઈપણ ઓળખના પૂરવાની િવગતો પૂરી પાડવાની જ�ર છે :
ઉમેદવારોની કે ટેગરી
ઓળખપત્રોના પ્રકાર
તમામ રા�ોના ભારતીય નાગિરકો

આધાર નંબર (છે � લા 4 અંકો), ચૂંટણીકાડ� ( EPIC નંબર) , રેશનકાડ� ,
ફોટોગ્રાફવાળી બ�ક એકાઉ�ટ પાસબુક , પાસપોટ� નંબર અથવા સરકાર
�ારા �રી કરેલા અ�ય ફોટો ઓળખ કાડ� ની સં� યા.
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પાસપોટ� નંબર, આધાર નંબર (છે � લા 4 અંક)

િવદે શી નાગિરકો / OCI / PIO

પાસપોટ� નંબર, આધાર નંબર (છે � લા 4 અંક)

મોબાઇલનંબર અને ઇ-મેઇલ સરનામુ:ં ઉમેદવારોએ પોતાના / માતિપતા ના મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેઇલ
સરનામુંપ્રદાન કરવો આવ�યક છે .

IV.

પત્ર�યવહારમાટે િપન કોડ (પત્ર�યવહારનું સરનામું તેમજ કાયમી સરનામુ)ં સાથેનું સંપૂણ� ટપાલસરનામું પ્રદાન
કરો. આ હેતુ માટે પૂરી પાડવામાં આવેલી જ�યામાં પત્ર�યવહારનો િપન કોડ તેમજ કાયમી સરનામું આપવું
જોઈએ.

V.

પગલું ૨: અર� ફોમ� સંપૂણ� ભરો
અર� ફોમ� સંપૂણ� ભરો
1.

�ટે પ -1 માં દાખલ કરેલ અર�ની િવગતો અર� ફોમ�ની અંિતમ રજૂ આત પહેલાં બદલી શકાય છે મોબાઇલ
નંબર અને ઇમેઇલ સરનામુ જે પગલું -1 પછી બદલી શકાશે નહીં.

2.

કે ટેગરી:જનરલ, જનરલ-EWS, SC, ST અને OBC-NCL કે ટેગરી હેઠળ િવક�પ ડ�ોપ-ડાઉન સૂિચમાં ઉપલ�ધ
છે . NEET (UG) - 2020 ના ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં કોઈપણ �િતનું પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરવામાં આવશે
નહીં, �િત અને સમુદાયને લગતા તમામ જ�રી દ�તાવેજો સંબંિધત કે �દ્રીય / રા� સલાહકાર અિધકારી
�ારા પરામશ�દર�યાન ચકાસણીકરશે.

•

અ�ય પછાત વગ� (OBC-NCL) - ભારત સરકારની વેબસાઇટ (www.ncbc.nic.in) પર નેશનલ કિમશન ફોર
પછાત વગ� ( NCBC) પર ઉપલ�ધ અ�ય પછાત વગ�ની કે �દ્રીય સૂિચ મુજબ નોન ક્રીમી લેયર
પ્રા� છે ., આ
સૂિચમાં આવતા ઉમેદવારો કે ટેગરી કોલમમાં OBC-NCLનો ઉ�લેખ કરી શકે છે . રા� સૂિચ
OBC-NCL
ઉમેદવારો કે જે OBC-NCL (કે �દ્રીય સૂિચ) માં નથી, તેઓએ જનરલની પસંદગી કરવી આવ�યક છે .
આિથ�ક રીતે નબળા િવભાગ ( EWS) - સામાિજક �યાય અને અિધકારીતા મંત્રાલય �ારા રજૂ કરવામાં
આવેલા 17 ��યુઆરી , 2019 ના ઓએમ નંબર 20013/01/2018- BC-II મુજબ અને ઓએમ નંબર 12-4 /
2019-U1 તારીખ 17.01.2019 તેમજ કે �દ્રીય શૈ�િણક સં�થાઓમાં પ્રવેશ માટે આિથ�ક રીતે નબળા િવભાગો
(EWS) માટે ના આર�ણના અમલીકરણ અંગે MHRD ઉ�ચ િશ�ણ િવભાગ ના પત્ર નં: 35-2/2019 - T.S.I.
તારીખ: 21.01.2019, 01.02.2019,04.02.2019 અને 15.02.2019મુજબ.

3.

રા�� ીયતા: ભારતીય નાગિરકો, િબન િનવાસી ભારતીય (NRI), ભારતના િવદે શી નાગિરક (OCI), ભારતીય મૂળ
(PIO) અને િવદે શી નાગિરકો ધરાવતા �યિ�ઓ NEET (UG) - 2020 માં હાજર રહેવા પાત્ર છે .

4.

રા� / યુટી કોડ: ઉમેદવારોએ NEET (યુ�) - 2020 માટે ઓનલાઇન નોંધણી દરિમયાન Appendix Vમુજબ તેમનો રા� / યુટી કોડ રજૂ કરવો પડશે.

5.

PwD િ�થિત: "પીડ��યુડી" નો અથ� િવકલાંગતા અિધિનયમ
, ૨૦૧૬, અને MCI માગ�દિશ�કા તારીખ:
13.02.2019મુજબ �યિ�ઓના હકની જોગવાઈઓ અનુસાર બ�ચ માક� િવકલાંગ �યિ� છે .
PwD
પ્રમાણપત્ર, PwD કે ટેગરી હેઠળ છૂટછાટનો દાવો કરતી હોય તો
તે સ�મ ઓથોિરટી �ારા �રી કરવામાં
આવે છે .

6.

પરી�ા શહે રોની પસંદગી: ઉમેદવારને NEET (UG) - 2020 ની પરી�ા માટે Apendix -II માં આપેલ તેમની
પસંદગીના કોઈપણ ચાર શહેરોની પસંદગી કરવી જોઈએ. કે �દ્રની ફાળવણી ક��યુટર �ારા કરવામાં આવે છે
અને તેમાં કોઈ માનવ હ�ત�ેપ રહેતો નથી.

7.

પ્ર�પત્રનું મા�યમ:

•

અંગ્ર�
ે ની પસંદગી કરતા ઉમેદવારોને ફ� અંગ્ર�
ે માં જ પ્ર� પત્ર આપવામાં આવશે.

•

િહ�દી / પ્રાદે િશક ભાષા માટે પસંદગી કરનારા ઉમેદવારોને િ�ભાષીય
પ્ર� પત્ર એટલે કે િહ�દી /
પ્રાદે િશક ભાષામાં અને અંગ્ર�
ે માં આપવામાં આવશે. કોઈપણ પ્ર�ોના અનુવાદમાં કોઈ અ�પ�તાના
િક�સામાં, તેનું અંગ્ર�
ે આવૃિ� અંિતમ ગણાશે.
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8.

શૈ�િણક િવગતો ( X, XI અને XII):ઉમેદવારે X, XI અને XII / લાયકાત પરી�ાની સંપૂણ� શૈ�િણક િવગતો
ભરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારોએ લાયકાત પરી�ા પાસ કરેલી કોલમની સામે કોડ [02 થી 07] ભરવી જોઈએ. જો
ઉમેદવાર કોડ નંબર 02 થી 07 મુજબ િનયત લાયકાતોમાં ન આવે , તો ઉમેદવારને ‘અ�યʼ કોલમ હેઠળ સંપૂણ�
િવગતો આપવાની જ�ર છે . 2020 માં બારમા ધોરણમાં આવતા ઉમેદવારોએ લાયકાત કોડ 01 તરીકે પસંદ કરવો
જોઈએ.

9.

િસંગલ ગલ� ચાઇ�ડ: આ િવક�પ ફ� �યારે જ દે ખાશે �ારે ઉમેદવારે �િત નીકોલમમાં “�ી” િવક�પ પસંદ કય�
હોય. ભાઈ અથવા બહેન િવનાના પિરવારમાં િસંગલ ગલ� ચાઈ�ડ આ િવક�પ પસંદ કરી શકે છે . કુ ટું બની જોિડયા
પુત્રી / બંધુ� વપૂણ� પુત્રી પણ આ િવક�પ પસંદ કરી શકે છે . (Appendix- XII)

10. લઘુમતી:જો લાગુ પડતું હોય તો ,ઉમેદવારે લઘુમતી સમુદાયમાંથી કોઈ એક પસંદ કરવો જોઈએ જેવા કે મુિ�લમ,
િખ્ર�તી, શીખ, બૌ�, જૈન અને પારસી , જે લઘુમતી સમુદાય હેઠળ નેશનલ કિમશન ફોર લઘુમતી અિધિનયમ ,
1992 ની કલમ 2 મુજબ સૂિચત છે . લઘુમતી િવ�ાથ�ઓને ટે કો આપવા ઉમેદવાર �ારા લઘુમતી સમુદાયની �વઘોષણા(Appendix - XIII)માં આપેલ છે.
11. માતા/િપતા/વાલી ની િવગતો:આ કોલમ હેઠળ �યવસાય સંિહતા, આવક અને લાયકાત ભરી શકાશે.
નોંધ:
•

ઉમેદવાર �ારા ફ� એક જ અર� રજૂ કરવી જોઈએ.

•

એકવાર છે � લે રજૂ થઈ ગયા પછી , ચો�સ િવિશ� �ેત્રોમાંની િવગતો ફ� કરે�શન િવ�ડો દરિમયાન બદલી
શકાય છે . તે પછી આ અંગે કોઈ વાતચીત કરવામાં આવશે નહીં.

•

નોંધણી ફ� સંપૂણ� ગણવામાં આવશે જો ફીનો �યવહાર સફળતાપૂવ�ક કરવામાં આવશે
કરવામાં આવશે.

•

ઉમેદવારોની પુિ� પેજની હાડ� કોપી એનટીએ ઓિફસને મોકલવા /
રજૂ કરવાની જ�ર નથી. જો કે
,
ઉમેદવારોને પુિ� પેજ ની હાડ� કોપી અને ભિવ�યની જ�િરયાત માટે રજૂ કરેલા ફીનો પુરાવો �ળવી રાખવા
સલાહ આપવામાં આવે છે .

•

ઉમેદવારોએ નોંધવું જ જોઇએ કે બ�ક ખાતામાંથી માત્ર ફીની કપાત ફી ચુકવણીનો પુરાવો નથી. ચુકવણીને
ઉમેદવારના ખાતામાં અપડેટ કરેલ ફી �ારા આધારભૂતગણવી જોઈએ. પુિ� પેજનું િનમા�ણ એ અર� ફોમ�ની
સફળ રજૂઆતનો પુરાવો છે .

, નહીં તો ફોમ� રદ

પગલું – 3 �કે ન કર ેલી છબીઓને અપલોડ કરવું
ઉમેદવારનો ફોટોગ્રાફ: અપલોડ કરવા માટે


પાસપોટ� કદ ફોટોગ્રાફ (કદ: 10 KB થી 200 KB)



પો�ટ કાડ� કદના ફોટોગ્રાફ (4 "X6") (કદ: 50 KB થી 300 KB)

•

ફોટોગ્રા�સ 01.09.2019 ના રોજ અથવા તે પછી લેવા આવ�યક છે ફોટોગ્રાફ લેવાની તારીખ સાથે ઉમેદવારનું
નામ �પ� રીતે દશા�વવું. ફોટોગ્રાફ કે પ અથવા ગોગ�સ સાથે ન હોવો જોઈએ. �યાન ચહેરા પર હોવું જ�રી છે
(80૦% ચહેરો જોવવો જોઈએ, કાન �પ� રીતે દે ખાય છે , સફે દ પૃ�ભૂિમ પર)

•

જો િનયિમત �પે ચ�માનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય તો જ ચ�માની મંજૂરી મળશે.

•

પોલરોઇડ અને ક��યુટર-જનરેટ કરેલા ફોટા �વીકાય� નથી.

•

આ સૂચનાઓનું પાલન ન કરતા અથવા અ�પ� ફોટોગ્રા�સ સાથે કરેલી અર�ને નકારી કાઢવામાં આવશે.

•

ફોટોગ્રાફ વગરની અર� નામંજૂર કરવામાં આવશે.
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•

ફોટોગ્રા�સને પ્રમાિણત કરવાની જ�ર નથી. ઉમેદવારોને સફે દ પૃ�ભૂિમવાળા 6 થી 8 પાસપોટ� કદ અને 4 થી
6 પો�ટકાડ� કદ (4 ”X6”) રં ગીન ફોટોગ્રા�સ રાખવા સલાહ આપવામાં આવે છે .

•

ઉમેદવારો નોંધ કરી શકે છે કે જો અપલોડ કરેલા ફોટોગ્રા�સ ની બનાવટ જેવા કે િડ-આકારના હોય અથવા
હાથથી બનાવેલા અથવા કો��યુટર બનાવેલા હોવાનું માલૂમ પડે છે , તો ઉમેદવારની અર� નામંજૂર કરવામાં
આવશે અને તે જ અયો�ય સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તેવું માનવામાં આવશે અને ઉમેદવાર તે મુજબ
કાય�વાહી કરવામાં આવશે.

•

જો કોઈ બી�ના ફોટોગ્રા�સ અપલોડ કરવામાં આ�યા છે , તો ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે અને કે સ UFM
તરીકે ગણવામાં આવશે. દે શના કાયદા મુજબ ગુનાિહત કાય�વાહી પણ શ� કરવામાં આવશે.

નોંધ:
સાથે

એક સરખો જ પાસપોટ� સાઈઝ અને પો�ટકાડ� સાઇઝના ફોટોગ્રા�સનો ઉપયોગ
ઓનલાઇન અર� ફોમ�
અપલોડ કરવા માટે અને પરી�ા કે �દ્ર / કાઉ�સેિલંગ / પ્રવેશ પર હાજરી પત્રક પર ચોંટાડવા માટે
કરવો.
ઉમેદવારોને 6 થી 8 પાસપોટ� કદ અને 4 થી 6 પો�ટકાડ� કદ (4” X6”) સફે દ પૃ�ભૂિમવાળા રં ગીન ફોટોગ્રા�સ
રાખવા યાદ અપાવવામાં આવે છે .

(ii) ઉમેદવારની સહી: અપલોડ કરવા માટે
•

ઉમેદવાર ે �લેક ઇં ક પેન વડે �હાઇટ પેપર પર
અપલોડ કરવી.

હાથેથી કર ેલી [કે િપટલમાં નહી ં] જ સહી �કે ન કરીને

•

ફાઇલનું કદ 4 KB થી 30 KB વ�ચેનું હોવું જોઈએ.

•

સહી ન કરેલા ઓનલાઇન અર� ફોમ� નામંજૂર કરવામાં આવશે.

•

જો કોઈ બી�ની સહી અપલોડ કરવામાં આવી હશે, તો ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે અને કે સ UFM તરીકે
ગણવામાં આવશે. દે શના કાયદા મુજબ ગુનાિહત કાય�વાહી પણ શ� કરવામાં આવશે.

(iii) ઉમેદવારના ડાબા હાથના અંગૂઠાની છાપ: અપલોડ કરવા માટે
•

ઉમેદવારે તેના / તેણીના ડાબા હાથના અંગૂઠાની છાપ �લુ ઇં કથી સફે દ કાગળ પર લગાવી અને �કે ન કરીને
અપલોડ કર વી. ડાબા અંગૂઠાની છાપ ઉપલ�ધ ન હોવાના િક�સામાં , જમણા હાથના અંગૂઠાની છાપનો
ઉપયોગ થઈ શકે છે .

•

ફાઇલનું કદ 10KB થી 50 KB વ�ચેનું હોવું જોઈએ.

•

આગળ, ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં અ�પ� અંગૂઠાની છાપ પણ નકારી કાઢવામાં આવશે.

નોંધ:
છાપ
(iv)

ઉમેદવારે ખાતરી કરવી આવ�યક છે કે અપલોડ કરેલી છબીઓ �પ� અને યો�ય છે . ડાબા હાથના અંગૂઠાની
ઉપલ�ધ ન હોવાના િક�સામાં, જમણા હાથના અંગૂઠાની છાપનો ઉપયોગ થઈ શકે છે .
ઉમેદવારના ધોરણ –10 પાસનું પ્રમાણપત્ર: અપલોડ કરવા માટે

•

ઉમેદવારે તેના / તેણીના વગ� -10નાપાિસંગ પ્રમાણપત્રને �કે ન કરી અપલોડ કરવુ.ં

•

ફાઇલનું કદ 100KB થી 400KB વ�ચેનું હોવું જોઈએ.

પગલું ૪: ફીની ચુકવણી અને ફી સાથે ઓનલાઇન અર� ફોમ�ની રસીદની િ�થિત:
ઓનલાઇન અર� ફોમ�નું પગલું –IIIપૂણ� કયા� પછી , ઉમેદવારો નીચે આપેલા િવક�પોની પસંદગી કરીને પરી�ા
ફી (પગલુ-ં IV) મોકલી શકે છે :
•

ડેિબટ / ક્રે િડટ કાડ� / નેટ-બ�િકં ગ / યુપીઆઈ મોડ ઓફ પેમે�ટ અને સિવ�સ પ્રોવાઇડર (સિવ�સ / પ્રોસેસીંગ

26

ચાિજ�સ દીઠ ટ�ા�ઝે�શન અને �એસટી (લાગુ 18%) ઉમેદવાર �ારા ચૂકવવામાં આવશે) અને સૂચના મુજબ
પગલા પૂણ� કરો.
•

�ટે ટ -4 પૂણ� થયા પછી પુિ� પેજછાપો કરો એટલે કે ડેિબટ / ક્રે િડટ કાડ� / નેટ-બેિ�કં ગ / યુપીઆઈ �ારા �ટે ટ
બ�ક ઓફ ઇિ�ડયા / િસિ�ડકે ટ બ�ક / એચડીએફસી બ�ક / આઈસીઆઈસીઆઈ બ�ક / પેટીએમ �ારા સેવા
પ્રદાતા તરીકે ચૂકવણી.

•

જો ઉમેદવાર પગલું 4 સુધીના તમામ પગલાઓ પૂણ� કરવામાં િન�ફળ �ય , તો ઓનલાઇન અર�ની અંિતમ
રજૂઆત અપૂણ� અને અસફળ રહેશ.ે

•

પુિ� પેજની ઉ�પિત અર� ફોમ�ની અંિતમ રજૂ આતની પુિ� કરે છે . જો પુિ� પેજ બનાવવામાં આ�યું નથી , તો
આનો અથ� એ કે અર� ફોમ� સફળતાપૂવ�ક રજૂ થયું નથી.

નોંધ: જો ફી ચૂકવણીની િ�થિત ‘ઠીકʼ નથી, તો ઉમેદવારોને નીચે મુજબ સલાહ આપવામાં આવે છે :
•

જો ફી ક્રે િડટ / ડેિબટ કાડ� �ારા ચૂકવવામાં આવે છે અને િ�થિત બરાબર નથી , તો તેનો અથ� એ છે કે �યવહાર
રદ કરવામાં આ�યો છે . તેથી , આવા ઉમેદવારોએ ફરી એકવાર ફી ચૂકવવી પડશે અને ફીની િ�થિતની “OK”
કરવી પડશે.
રદ કરેલા �યવહારો માટે , રકમઆપમેળે, સંબંિધત ફોમ� ક્રે િડટ / ડેિબટ કાડ� માં ઓનલાઇન અર� ફોમ� રજૂ
કરવાની છે � લી તારીખ પછી અથવા ફી સમાધાનની પ્રિક્રયા પછી પરત કરવામાં આવશે.

૬.૩) oનલાઇન અર� ફોમ� ભરવા માટે તપાસ યાદી:
ઓનલાઇન અર� ફોમ� રજૂ કરતા પહેલા ઉમેદવારોને નીચેની બાબતોની ખાતરી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
•
•
•

શું તેઓ પરી�ા માટે સૂિચત પાત્રતાની શરતોને પૂણ� કરે છે .
યો�ય રીતે તેઓએ તેમનું જે�ડર પસંદ કયુ� છે . પુ�ષ / �ી / ટ�ા�સજે�ડર.
તેઓએ તેમની કે ટેગરી યો�ય રીતે પસંદ કરી છે . જેમ કે જનરલ / જનરલ- EWS / OBC-NCL (નોન-ક્રીમી લેયર)
/ SC / ST.

•

િવકલાંગ �યિ� ( PwD) ના ઉમેદવારએ યો�ય રીતે ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં સંબંિધત કોલમ ભરી છે . ફ�
PwD ઉમેદવારોએ આ કોલમ ભરવી પડશે અને અ�ય લોકોએ તેને ખાલી છોડી દે વી.

•

શું તેઓએ પોતાના રેકોડ� માટે અર� ફોમ�નું એક િપ્ર�ટઆઉટ (પુિ� પેજ) રા�યું છે .

૬.૪) ફી ચુકવણીની િવગતો

ઉમેદવાર �ારા
ચૂકવાતી ફી

જનરલ

�. 1500 / -

જનરલ-EWS / OBC-NCL *

�. 1400 / -

SC / ST / PwD / ટ�ા�સજે�ડર

�. 800 / -

પ્રોસેિસંગ ચાજ� અને ગૂ� ઝ અને સિવ�સ ટે �સ (GST) ઉમેદવાર �ારા
ચુકવવામાં આવે છે, જે લાગુ પડે છે .
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પ્રકરણ - ૭. ઑનલાઇન અર� ફોમ� ભરવાની િવગતો
ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં ઉમેદવારોએ નીચેની િવગતો ભરવી જોઈએ:
•

રા��ીયતા

•

�વ-ઘોષણા (Appendix-III)

•

�િત

•

કે ટેગરી

•

કાયમી સરનામુ અને પત્ર �યવહારનું સરનામું

•

પાસપોટ� નંબર / રેશનકાડ� નંબર / બ�ક ખાતાનો નંબર / કોઈપણ અ�ય સરકારમા�ય. આઈ.ડી. નંબર / આધાર
નંબર (છે � લા 4 અંકો) / બોડ� �ારા �રી કરાયેલ બારમા વગ�નો રોલ નંબર / ચૂંટણી કાડ� (EPIC નંબર)

•

રા� / જ�મનો િજ�લો

•

િપતાનો / વાલીનો / માતાનો �યવસાય (Appendix-VI)

•

િપતાની / વાલીની / માતાની શૈ�િણક લાયકાત (Appendix-VI)

•

િપતાની / વાલીની / માતાની કુલ વાિષ�ક આવક (Appendix-VI)

•

પ્ર�પત્રનું મા�યમ

•

બારમા નું / સમક� ઉ�ીણ� / પ્ર�તુત વષ�

•

ગુણની ટકાવારી / વગ� – 10 માં ગ્રેડ / વગ� – 10 અને સમક�

•

વગ� – 10, 11 અને 12 ના રા� / િજ�લો

•

ધમ�

•

લઘુમતી િ�થિત

•

MCIના માગ�દિશ�કા અનુસાર અપંગતાની િ�થિત

•

બારમા વગ� / સમક� સં�થાના પ્રકાર

•

ગ્રામીણ / શહેરી િવ�તારનો છે

•

NEET (UG) ની તૈયારીની રીત.

•

રા� કે જેમાં અરજદાર સંબંિધત / અર� કરવાની ઇ�છા રાખે છે (Appendix-V)

•

લાયકાત પરી�ા કોડ (િવભાગ 4 ના િવભાગ (4.4) નો સંદભ� લો)

•

શાળા િશ�ણ બોડ� (Appendix-VII)

•

પરી�ા કે �દ્રો / શહેરોની પસંદગી (Appendix-II)
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૮.૧) પ્રિતબંિધત વ�તુઓ

પ્રકરણ - ૮. પ્રિતબંિધત વ�તુઓ અને ડ� ેસ કોડ

ઉમેદવારોને કોઈપણ સંજોગોમાં પરી�ા કે �દ્રની અંદર નીચેની વ�તુઓ લઈ જવાની મંજૂરી નથી. અિતસંવેદનશીલ મેટલ
િડટે �ટરની સહાયથી પરી�ા કે �દ્રમાં પ્રવેશતા પહેલા ઉમેદવારોને પૂરપ
ે ુરી અને ફરિજયાત િફ્રિ�કં ગ આપવામાં આવશે.
એ) પા�ય સામગ્રી (મુિદ્રત અથવા લેિખત) , કાગળોના ટુકડાઓ, ભૂિમિત / પ�િસલ બો�સ, �લાિ�ટક પાઉચ, કે ��ુલેટર,
પેન, ફૂટપ�ી, લેખન પેડ, પેન ડ�ાઈવો, ર�બર, લોગ ટે બલ, ઇલે�ટ�ોિનક પેન / �કે નર વગેર ે કોઈપણ �ટે શનરી આઇટમ.
બી)

મોબાઇલ ફોન, �લૂટૂથ, ઇયરફો�સ, માઇક્રોફોન, પેજર, હે�થ બે�ડ વગેર ે જેવા કોઈપણ સંદેશા�યવહાર ઉપકરણ.

સી)

વોલેટ, ગોગ�સ, હે�ડબે�સ, બે�ટ, ટોપી વગેર ે જેવી અ�ય વ�તુઓ.

ડી)કોઈપણ ઘિડયાળ / કાંડા ઘિડયાળ, કડું , કે મેરો, વગેર.ે
ઈ) કોઈપણ ઘરેણાં/ ધાતુની વ�તુઓ.
એફ) કોઈપણ ખુ� લી અથવા પેક કરેલી ખા� ચીજો, પાણીની બોટલ વગેર.ે
�) માઇક્રોિચપ , કે મેરા, �લૂટૂથ િડવાઇસીસ જેવા સંદેશા�યવહાર ઉપકરણોને છુપાવીને , અયો�ય ઉપયોગ માટે લેવામાં
આવતી અ�ય કોઈપણ વ�તુ.
એચ) ઉમેદવારોએ, ખાસ કરીને જેઓ કારા અને િકપ�ણ વગેર ે ધાતુની વ�તુઓ સિહત અવરોિધત ચીજો લઇને જતા હોય છે ,
સમયસર તપાસ / િફ્ર�કીંગ સુિનિ�ત કરવા માટે ગેટ બંધ થવાના સમયના દો hour કલાક પહેલા તેમના સંબંિધત
પરી�ા કે �દ્રો પર �ણ કરવી જોઈએ. પરી�ા હોલમાં પ્રવેશ.
નોંધ: આ સંદભ�માં માનનીય સુપ્રીમ કોટ� / હાઇકોટ� ના કોઈપણ લાગુ આદે શનું પાલન કરવામાં આવશે.
જો પરી�ા કે �દ્ર પર તપાસ કરવા પર , તે �ણવા મળે છે કે કોઈપણ ઉમેદવાર ખરેખર 'કારા' અને 'િકપ�ન' ની અંદર એક
શંકા�પદ ઉપકરણ છે , તો તેને પરી�ા હોલમાં ન લઈ જવાનું કહેવામાં આવી શકે છે (િનદ� શન મુજબ) માનનીય િદ�હી
હાઇકોટ� તેના આદે શ તા. 03.05.2018 ના WP. (C ) 7550/2017)].
ઉમેદવારો સાથે જોડાયેલા કોઈપણ લેખો / વ�તુઓ રાખવા માટે કે �દ્રોમાં કોઈ �યવ�થા કરવામાં આવશે નહીં.
જો કોઈ પણ ઉમેદવાર કે �દ્રની અંદરની કોઈપણ પ્રિતબંિધત વ�તુનો કબજો મેળવે છે
, તો તેને અ�યાયી ઉપયોગ તરીકે
ગણવામાં આવશે અને સંબંિધત જોગવાઈઓ અનુસાર ઉમેદવાર સામે કાય�વાહી કરવામાં આવશે.
ઉમેદવારો સાથે જોડાયેલા કોઈપણ લેખો / વ�તુઓ રાખવા માટે કે �દ્રોમાં કોઈ �યવ�થા કરવામાં આવશે નહી ં.
જો કોઈ પણ ઉમેદવાર કે �દ્રની અંદરની કોઈપણ પ્રિતબંિધત વ�તુઓ ધરાવે છે , તો તેના ઉપયોગ ને અ�યાયી તરીકે
ગણવામાં આવશે અને સંબંિધત જોગવાઈઓ અનુસાર ઉમેદવાર સામે કાય�વાહી કરવામાં આવશે.
૮.૨) ડ� ેસ કોડ
NEET (UG) - 2020 ની રજૂ આત કરતી વખતે ઉમેદવારોને નીચેના ડ� ેસ કોડનું પાલન કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે :
a)

લાંબી બાયવાળા હળવા કપડાંને મંજૂરી નથી. જો કે , પરી�ા કે �દ્રમાં ઉમેદવારો સાં�કૃ િતક / �િઢગત ડ� ેસમાં આવે
છે , તેઓએ છે � લા િરપોિટ� ગ સમયના ઓછામાં ઓછા એક કલાક પહેલા
�ણ કરવી જોઈએ , એટલે કે બપોરે
12.30 એ ,તેમજઉમેદવારને કોઈ અગવડતા વગર યો�ય રીતે િફ્રિ�કં ગ કરવા માટે પૂરતો સમય મળી શકે
અને
પરી�ાની પિવત્રતા જળવાય.

b)

ઓછી ઊંચાઈ ની િહલ વાળા ચંપલ / સે�ડલની મંજૂરી છે . બુટની મંજૂરી નથી.

c)

અિનવાય� (તબીબી , વગેર)ે સંજોગોને લીધે જ�રી કોઈ િવચલનના િક�સામાં , પ્રવેશ કાડ� �રી કરવામાં આવે તે
પહેલાં NTAની ચો�સ મંજૂરી લેવી આવ�યક છે .

ઇ�છનીય છે કે ઉમેદવારો NTA �ારા �રી સૂચનોનું સખતપણે પાલન કરે. આ પરી�ાના યો�ય
મળશે.

આચરણ માં NTAને મદદ

નોંધ : NTA પરી�ા યોજવાની પિવત્રતા અને �યાયની રીત માં િવ� ાસ રાખે છે , જો કે , તે િફ્ર�કીગ
ં (છોકરી) ઉમેદવારોમાં સામેલ
સંવ ેદ નશીલતામાં પણ માને છે અને પરી�ા કે �દ્રો પર કમ�ચ ારીઓ અને અ�ય અિધકારીઓને તે મુજ બ �યાપક સૂચ નાઓ
�રી કરશે.

29

પ્રકરણ - ૯. માતાિપતા / વાલીઓ માટે માિહતી
1. એવી અપે�ા રાખવામાં આવે છે કે માતા-િપતા / વાલીઓ NEET (UG) - 2020 માં હાજર રહેવા માટે ઘર છોડતા પહેલા

નીચેના મુ�ાઓ પર તેમના વોડ� ને યો�ય રીતે માગ�દશ�ન આપશે.

એ) ઉમેદવારને ૧.૩૦ વા�યા પછી પરી�ા કે �દ્રમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.તેથી, ઉમેદવાર ટ�ાિફક, કે �દ્રનું
�થાન અને હવામાનની િ�થિત વગેર ે જેવા િવિવધ પિરબળોને �યાનમાં લેતા અગાઉથી ઘર છોડી દે શે.
બી) ઉમેદવાર બધી સૂચનાનું પાલન કરશે અને પરી�ામાં િશ�ત �ળવશે.
સી) ઉમેદવાર કોઈપણ પરી�ાના િનયમનો ઉ�લંઘન કરશે નહીં.
ડી) ઉમેદવાર પરી�ા દર�યાન કોઈપણ અયો�ય પ્રવૃિ�નો ઉપયોગ અથવા પ્રો�સાહનઆપશે નહીં.
ઈ) કોઈ િક�સામાં , ઉમેદવાર પરી�ામાં અયો�ય મા�યમનો ઉપયોગ કરતાં અ�ય ઉમેદવારને શોધી કાઢે છે , તોતે તરત જ
ફરજ પરના સુપ્રવાઇઝર ને �ણ કરશે.
એફ) ઉમેદવાર પરી�ા કે �દ્ર પર ફ� નીચે આપેલ લાવી શકશે:
•

ચોટાડેલ પાસપોટ� કદના ફોટોગ્રાફસાથે નું પ્રવેશ કાડ�

•

એક પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ હાજરી પત્રક પર લગાવવા માટે .

•

મા�ય ઓળખ પુરાવો, PwD પ્રમાણપત્ર જો લાગુ હોય તો.

•

એક પો�ટકાડ� સાઇઝ (4” X6”)સફે દ પૃ� ભૂિમ વાળોરં ગીન ફોટોગ્રાફ પ્રવેશ કાડ� સાથે ડાઉનલોડ કરેલા પ્રફોમા�
પર ચોંટાડવો અને તેને પરી�ા કે �દ્રમાં સુપ્રવાઇઝર ને સોંપવો.

નોંધ: જે ઉમેદવાર ડાઉનલોડ કર ેલા પ્ર ફોમા� સાથે પો�ટકાડ� સાઇઝ ( 4”X6”) નો ફોટોગ્રાફ લાવતો નથી અને એક
પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ લાવે છે તેને પરી�ામાં બેસવા દે વામાં આવશે નહી ં અને તે ને ગેરલાયકતા તરફ દોરી
જશે.
�) ઉમેદવાર કે �દ્રમાં કોઈપણ પ્રિતબંિધત વ�તુઓ લાવશે નહીં.
એચ) ઉમેદવાર પરી�ા કે �દ્રમાં �ટાફ સાથે િફ્ર�કીંગ કરવામાં સહકાર આપશે.
આઈ) ઉમેદવારો ફરિજયાત શારીિરક િફ્ર�કીંગ માટે પોતાને ઉપલ�ધ બનાવવા માટે અગાઉથી ફાળવેલ પરી�ા કે �દ્રમાં
�ણ કરશે.
જે)

ઉમેદવાર NEET (UG) - 2020 ની પરી�ામાં હાજર રહેવા માટે ના ડ� ેસ કોડનું પાલન કરશે.જો ઉમેદવારોએ �િઢગત
ડ�ેસ પહેય� હોય, તો તેઓએ ફાળવેલ પરી�ા કે �દ્રમાંપરી�ાના િદવસેમોડા માં મોડુ 12:30p.m.એ �ણ કરવી પડશે.

કે )

ઉમેદવાર િનયિમતપણે વેબસાઇટ ( ntaneet.nic.in) ની મુલાકાત લેશે અને પરી�ા અંગેના કોઈપણ અપડેટ માટે
નોંધાયેલા Email / SMS ની પણ તપાસ કરશે.

૨.જો તમારો વોડ� ઉપરો�માંના કોઈપણનું ઉ�લંઘન કરતું જોવા મળે છે
, તો ઉમેદવાર (તમારા વોડ�) ને પરી�ા
કે �દ્રમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી અને પરી�ાઆપવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહી ં.
૩. જો તમારો વોડ� કોઈપણ અિન�છનીય પ્રવૃિ�ઓમાં સામેલ થાય છે , તો તે /તેણીને િનયમો મુજબ આ પરી�ા આપતા
અટકાવવામાં આવશે અને ફોજદારી કાય�વાહી અને / અથવા NTA �ારા યો�ય માનવામાં આવતી અ�ય કોઈપણ
કાય�વાહી માટે જવાબદાર રહેશે.
૪. ખાતરી કરો કે તમારો વોડ� પરી�ાના િદવસે 01:30 p.m. એ અથવા તે પહેલાં પરી�ા કે �દ્ર પર પહોંચે છે .તે માટે ,તમારા
વોડ�ટ�ાિફક, કે �દ્રનું �થાન અને હવામાનની િ�થિત વગેરન
ે ે �યાનમાં રાખીને અગાઉથી ઘર છોડી દે વું જોઈએ.
જેથી
કે �દ્રમાં મો ડા પહોંચવાની કોઈ તકલીફ ન પડે અને
જેને કારણે પરી�ામાં હાજર રહેવા ન દે વા
માં આવે તે માટે
પરી�ાના એક િદવસ પહેલા કે �દ્રની મુલાકાત લેવી યો�ય રહેશ.ે
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પ્રકરણ - ૧૦. પ્રવેશકાડ�
પાત્રતાની શરતોની પિરપૂણ�તાને આિધન પ્રવેશ પત્ર ઉમેદવારોને કાયમી ધોરણે �રી કરવામાં આવે છે.
ઉમેદવારએ 27 માચ� 2020 થી NTA વેબસાઇટ પરથીપ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવું પડશે. અને તેમના પ્રવેશ કાડ� માં સૂચ�યા
મુજબ તારીખ અને િશ�ટ (સમય) પર આપેલ કે �દ્ર પર પરી�ા માટે હાજર રહેશો.
કોઈપણ ઉમેદવારને તેમના પ્રવેશ પત્રમાં તેમને ફાળવેલ તારીખ િસવાય અ�ય તારીખ અને સમય પર , પરી�ા કે �દ્રમાં
હાજર રહે વાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહી ં.
જો ઉમેદવારો વેબસાઇટ પરથી પ્રવેશ પત્ર ડાઉનલોડ કરવામાં અસમથ� હોય , તો ઉમેદવારે 27 માચ� 2020 થી 10 એિપ્રલ
2020 સુધી 10:00 a.m. થી 05.00 p.m. ની વ�ચે હે�પ લાઇનનો સંપક� કરવો જોઈએ.
ઉમેદવારોને માહીતી પુિ�તકા તેમજ પ્રવેશ કાડ� પરની સૂચનાઓ કાળ�પૂવ�ક વાંચવાની અને પરી�ાના સંચાલન
દરિમયાન તેનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
ઉમેદવારની િવગતો અથવા તે / તેણીના ફોટોગ્રાફ અને સહીઓ પ્રવેશ પત્ર અને પુિ� પેજમાં બતાવવામાં આવેલ કોઈપણ
િવસંગતતાના િક�સામાં , ઉમેદવાર તા. 27 માચ� 2020 થી 10 એિપ્રલ 2020 દરિમયાન 10:00 a.m. થી 05:00 p.m.એ હે�પ
લાઇન પર સંપક� કરી શકે છે . આવા િક�સાઓમાં , ઉમેદવારો પહેલેથી ડાઉનલોડ કરેલા પ્રવેશ પત્ર સાથે પરી�ામાં હાજર
રહેશે. જો કે , NTA બાદમાં રેકોડ� માં સુધારો કરવા માટે જ�રી કાય�વાહી કરશે.
નોંધ:
એ. ઉમેદવાર મહેરબાની કરીને નોંધ કરી શકે છે કે પ્રવેશ

પત્ર પો�ટ �ારા મોકલવામાં આવશે નહીં.

બી. કોઈ પણ સંજોગોમાં , NEET (UG) -2020 માટે ડુિ�લકે ટ પ્રવેશ પત્ર પરી�ા કે �દ્રો પર �રી કરવામાં આવશે નહીં.
સી. ઉમેદવારે

પ્રવેશ કાડ� ને િવકૃ ત કરવું જોઈએ નહીં અથવા તેમાં કોઈ લખાણ બદલવું ન જોઇએ.

ડી. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ તેમના પ્રવેશ કાડ� ને ભિવ�યના સંદભ� માટે સારી િ�થિતમાં સાચવશે.
ઇ. જે ઉમેદવારોની અર�ઓ કોઈપણ કારણોસર (અ�પ� / શંકા�પદ ફોટોગ્રા�સ / સહી ન કરેલી અર�ઓ સિહત)
અપૂણ� હોવાનું અથવા પરી�ા માટે ના પાત્રતાના માપદં ડને પૂણ� કરતા નથી તેવા ઉમેદવારોને કોઈપણ પ્રવેશ કાડ�
આપવામાં આવશે નહીં.
એફ. પ્રવેશકાડ� ઇ�યુ કરવું , તેમ છતાં , યો�યતાની �વીકૃિત થયા પછી પણ પ્રવેશ પ્રિક્રયાના પછીના તબ�ે આગળની
ચકાસણી કરવામાં આવશે
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પ્રકરણ - ૧૧. પરી�ા હોલમાં પાલન કરવા માટે ની સૂચનાઓ
જનરલ
એ) પરી�ા કે �દ્ર પરી�ાની શ�આતના બે (02) કલાક પહેલા ખુલશે. 1:30
કે �દ્રમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેથી

p.m. પછી કોઈ પણ ઉમેદવારને પરી�ા

, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી આવ�યક છે કે તેઓ ટ�ાિફક ,

કે �દ્રનું �થાન , હવામાનની િ�થિત , વગેર ે જેવા તમામ ત�યોને �યાનમાં લેતા પહેલાથી ઘર છોડી

, પરી�ા હોલ

ખુ�યા પછી ઉમેદવારો તરત જ તેમની બેઠકો લેશે તેવી અપે�ા છે .
પરી�ાની તારીખ

03.05.2020 (રિવવાર)

પરી�ાનો સમય અને અવિધ

02.00 pm to 05.00 pm (3 કલાક)

પરી�ા કે �દ્રમાં છે � લો પ્રવેશ

1.30 pm

પરી�ા હોલ / ઓરડામાં જ�યા પર બેસવું

1.15 pm પછી

સુપરવાઇઝર �ારા મહ�વપૂણ� સૂચનાઓની �હેરાતઅને પ્રવેશ
પત્રની તપાસ

1.30 pm to 01.45 pm

સુપરવાઇઝર �ારા પ્ર� પત્રનું િવતરણ

1.45 pm

ઉમેદવાર �ારા પ્ર� પત્ર પર િવગતો લખવી

1.50 pm

પરી�ા શ� કરો

2.00 pm

પરી�ાસમા� થાય છે

5.00 pm

બી) ઉમેદવારે માંગણી મુજબ પરી�ા હોલમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશ
પત્ર બતાવવું આવ�યક છે . જે ઉમેદવાર પાસે મા�ય
પ્રવેશ પત્ર
નથી તેને કે �દ્ર અિધ�ક �ારા પરી�ા હોલમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
સી) દરેક ઉમેદવારને રોલ નંબરવાળી બેઠક ફાળવવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ તેમની ફાળવેલ બેઠકો
આવ�યક છે . જો ઉમેદવાર ફાળવેલ જ�યા િસવાયની બેઠક અથવા ઓરડામાંથી પરી�ા આપતા જોવા મળે
તો ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

શોધી બેસવું

ડી) પરી�ાના સમય દરિમયાન
, સુપરવાઇઝર દરેક ઉમેદવારની ઓળખ ન�ી કરવા માટે ઉમેદવારોના પ્રવેશ પત્રની
તપાસ કરશે. સુપરવાઇઝર, જવાબ પત્રકમાં પ્રદાન કરેલી જ�યાએ અને હાજરી પત્રક પર પણ પોતાની સહી કરશે.
ઈ) ઉમેદવાર જે
નહીં.

01:30p.m. પછી આવે તો કોઈપણ સંજોગોમાં પરી�ા કે �દ્રમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે

એફ) ઉમેદવારોએ પરી�ા કે �દ્ર પર પરી�ાના િદવસે ફ� નીચેના દ�તાવેજો લાવવા આવ�યક છે . જે ઉમેદવારો આ નહીં
લા
વે તો તેમને પરી�ામાં બેસવા દે વામાં આવશે નહીં.
•

NTA વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરેલા પ્રવેશ પત્ર ની છાપેલ નકલ (અર�પત્રક પર અપલોડ કરેલ હોય
તે)પાસપોટ� સાઇઝ ફોટોગ્રાફ સાથે.

•

NEET ( UG) - 2020 ની પરી�ા દર�યાન સે�ટરમાં હાજરી પત્રક માં ચો�સ જ�યા પર ચોંટાડવા માટે એક
પાસપોટ� સાઇઝ ફોટોગ્રાફ (ઓનલાઇન અર� ફોમ� પર અપલોડ કરેલો હોય તે જ)

•

એક પો�ટકાડ� સાઇઝ ( 4”X6”)સફે દ પૃ� ભૂિમ વાળોરં ગીન ફોટોગ્રાફ પ્રવેશ કાડ� સાથે ડાઉનલોડ કરેલા
પ્રફોમા� પર ચોંટાડવો અને તેને પરી�ા કે �દ્રમાં સુપ્રવાઇઝર ને સોંપવો.

•

કોઈપણ અિધકૃત ફોટો આઈડી (મૂળ અને મા�ય હોવી આવ�યક છે અને પાનકાડ� / ડ� ાઇિવંગ લાઇસ�સ /
મતદાર આઈડી / પાસપોટ� / આધારકાડ� (ફોટોગ્રાફ સાથે) / રેશનકાડ� /

બોડ� �ારા �રી કરાયેલ બારમા

વગ�નો રોલ નંબર /સરકાર �ારા અપાયેલ કોઈપણ મા�ય ફોટો આડી.
•

PwD કે ટેગરી હેઠળ છૂટછાટનો દાવો કરતી હોય તેવી સ�મ ઓથોિરટી �ારા PwD પ્રમાણપત્ર�રી કરવામાં
આવે છે .

•

�ક્રાઈબ કરો (પોતાના �ક્રાઈબનો ઉપયોગ કરવા માટે નો બાહેધરી પત્ર) જો લાગુ પસતું હોય તો
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�) ઉમેદવારોને કોઈપણ પ્રિતબંિધત વ�તુ અથવા કોઈપણ વ�તુ લાવવાની મંજૂરી નથી જેનો ઉપયોગ અયો�ય
�યવહાર માટે થઈ શકે છે . કે �દ્રના પિરસરમાં અંદરના ઉમેદવારો
પાસેથી આવા કોઈપણ લે ખોનો કબજો મેળવવોતેવા
અ�યાયી �યવહાર દં ડને પાત્રથશે.
એચ) ઉમેદવારોને તેમના પોતાના િહતમાં સલાહ આપવામાં આવે છે કે પ્રિતબંિધત વ�તુઓમાંથી કોઈ પણ પરી�ા �થળે
નહીં લાવવી
, કે મ કે તેને સલામત રાખવાની �યવ�થા કરવામાં આવશે નહીં અને આ વ�તુઓનો કબજો મેળવતા
ઉમેદવારોને પરી�ા કે �દ્રમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
આઈ) �ાં સુધી પરી�ા પૂણ� ન થાય �યાં સુધી કોઈ પણ ઉમેદવાર તેની બેઠક અથવા પરી�ા ખંડ / હોલ માથી જવા
દે વાંમાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ ફરજ પરના સુપરવાઇઝરને તેમની OMRપત્ર સોં�યા િવના �મ / હોલ છોડવું જોઈએ
નહીં.
જે) પરી�ા કે �દ્રમાં ધૂમ્રપાન કરવાની સખત

મનાઈ છે .

કે ) પાણીની બાટલીઓ
, ચા, કોફી, કો�ડ િડ� ં �સ અથવા ના�તા વગેર ે ઉમેદવારો �ારા પરી�ા કે �દ્રમાં લઈ જવાની મંજૂરી
નથી. ડાયાિબટીઝથી પીિડત ઉમેદવારોને ખાંડની ગોળીઓ / ફળો (કે ળા / સફરજન / નારં ગી જેવા) અને ખા�
પારદશ�ક પાણીની બોટલ જેવા ખાવાયો�ય (અગાઉ થી મંજૂરી લીધેલ હોય તો ) પરી�ા ખંડ માં લઈ જવાની મંજૂરી
છે .
જો કે , તેમને ચોકલેટ/ કે �ડી / સે�ડિવચ વગેર ે ભરેલા ખા� પદાથ� લઈ જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
એલ)
પ્રવેશ કાડ� માં ઉ�લેિખત સમયે બરાબર આ
કરવામાં આવશે.

પરી�ા શ� થશે અને આ અંગેની �હેરાત

સુપરવાઇઝર �ારા

એમ) પરી�ાની શ�આત પહેલાં
, ઉમેદવારો �ારા મહ�વપૂણ� સૂચનાઓ નું કડક પાલન થાય તે માટે સુપરવાઇઝર �ારા
મહ�વપૂણ� સૂચનાઓ આપવામાં આવશે.
એન) પરી�ાની શ�આતમાં અને અડધા સમયે સંકેત આપવામાં આવશે. સમા� થતા સમય પૂવ� સંકેત પણ આપવામાં
આવશે�ારે �યારે ઉમેદવારે જવાબોને િચિ�ત કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
ઓ) ઉમેદવારએ િનિ�ત �થળે
હાજરી પત્રક પર બે વાર સહી કરવી આવ�યક છે , પરી�ા શ� થયા પછી તરત જ અને
બી� વાર
સુપરવાઇઝર ને ઉ�ર શીટ આપતી વખતે. ઉમેદવારોએ હાજરી શીટ પર પ્રદાન કરેલી જ�યામાં
પણ તેમના
ડાબા અંગૂઠાની છાપ મૂકવી જ�રી છે .
પી) ઉમેદવાર
�ું)

પ્ર� પત્ર ના કવર પેજની ટોચ પર લખેલા પાના સં� યાની તપાસ અને ખાતરી કરશે.

જેઓ કોઈપણ કારણોસર પરી�ાની િનયત તારીખે હાજર રહે વા માટે અસમથ� છે
સંજોગોમાં ફરીથી પરી�ા લેવામાં આવશે નહી ં.

આર) ડાયાિબટીઝથી પીિડત ઉમેદવારોની
આવશે.

તો NTA �ારા કોઈપણ

NTA �ારા આપવામાં આવેલી સૂચના મુજબ કે �દ્રમાં કાળ� લેવામાં
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પ્રકરણ - ૧૨અનૈિતક, પ્રથાઓ અને પરી�ાના િનયમોનો ઉપદે શ
�યા�યા
અ�યાયી પ્રેિ�ટસ એ એક પ્રવૃિ� છે જે ઉમેદવારને અ�ય ઉમેદવારો પર અયો�ય લાભ પ્રા� કરવાની મંજૂરી આપે છે .
જે તેમાં શામેલ છે , પરં તુ તે મયા�િદત નથી:
એ) કોઈપણ વ�તુ અથવા લેખના

પોતાની સાથે હોવું જે પ્રિતબંિધત છે અથવા તે કોઈપણ �ટે શનરી આઇટમ

,

સંદેશા�યવહાર ઉપકરણ , એસેસરીઝ, ખાવા યો�ય વ�તુઓ , ઘરેણાં અથવા કોઈપણ અ�ય સામગ્રી અથવા
માિહતી સંબંિધત છે કે પરી�ાને સંબંિધત નથી સિહતના અ�યાયી �યવહાર માટે વાપરી શકાય છે .
બી) પરી�ા લખવા માટે કોઈની મદદથી (
સી)

નામધારણ) અથવા નકલ માટે સામગ્રી તૈયાર કરવી;

NEET(UG) - 2020 ની પરી�ાના સમયાંતરે NTA �ારા �રી કરાયે લા પરી�ા ભંગ ના િનયમોઅથવા કોઈ િદશા
િનદ� શોસમયે સમયે જણાવવામાં આવશે.

ડી) અ�ય ઉમેદવારને ગેરરીિતમાં �ય�ત રહેવા માટે મદદ

, કોઈ પણ પ્રકારની સીધી અથવા આડકતરી રીતે સહાય

આપવી અથવા પ્રા� કરવી અથવા તેમ કરવાનો પ્રયાસ કરવો

;

ઇ) જવાબો લખવા માટે કે �દ્ર અિધ�ક �ારા આપવામાં આવેલી જવાબ પત્ર િસવાયની કોઈપણ સામગ્રી પર પ્ર�ો
અથવા જવાબો લખવા
એફ) જવાબ

;

પત્ર ફાડવું, પ્ર� પત્રનું કોઈપણ પૃ� પેજ વગેર;ે

�) પરી�ા કે �દ્રમાં પરી�ા સમય દર�યાન
કરવાનો પ્રયાસ કરવો

, પરી�ા �ટાફ િસવાય , કોઈપણ �યિ� સાથે સંપક� કરવો અથવા વાતચીત

;

એચ) પરી�ા હોલ / ઓરડામાંથી જવાબ પત્ર

બહાર લઈ જવું ;

આઈ)

પ્ર�પત્ર અથવા તેના ભાગની ચોરી કરવી અથવા જવાબ પત્રક અથવા તેના ભાગની ચોરી કરવી;

જે)

પરી�ાના સંચાલન સાથે સંકળાયેલ કોઈપણ અિધકારીઓને ધમકી આપવી અથવા ઉમેદવારોને ધમકી આપવી;

કે ) પરી�ાના સંદભ�માં અ�ય કોઈ અિન�છનીય પ�િત અથવા મા�યમોનો ઉપયોગ
કરવાનો પ્રયાસ કરવો
એલ)

કરવો અથવા તેનો ઉપયોગ

;

ઓનલાઇન દ�તાવેજોની ચાલાકી અને બનાવટી જેવા કે પ્રવેશ કાડ� , ક્રમ પત્ર, �વ-ઘોષણા, વગેર;ે

એમ) પરી�ા કે �દ્ર / હોલમાંથી / જબરદ

�તીથી પ્રવેશ / બહાર નીકવું;

એન)

પરી�ા કે �દ્રમાં પ્રવે�યા પછી કોઈપણ ઇલે�ટ� ોિનક ઉપકરણનો ઉપયોગ અથવા ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરવો;

ઓ)

અર� ફોમ� / એડિમટ કાડ� / પ્રોફોમા� પર ખોટો / બનાવટી ફોટોગ્રાફ ચોટાડવો / અપલોડ કરવો;

પી)

OMR શીટ પર છપાયેલી કોઈપણ માિહતીને કાઢી નાખવી અથવા નાબૂદ કરવી;

�ું) જવાબ પત્રક પર ખોટી માિહતી પ્રદાન કરવી
આર)

;

પિરણામ �હે ર કરતા પહે લા અથવા તે પછી પડકાર માટે વેબસાઇટ પર અપલોડ કર ેલી

જવાબોની હે રાફે રી કરીને નકલી દાવાઓ કરવા.
એસ)

પરી�ાના સરળ અને �યાયી �યવહારમાં અવરોધ ઉભો કરવો.

ટી)

NTA �ારા અયો�ય તરીકે �હેર કરાયેલ કોઈપણ અ�ય ગેરરીિતઓ.
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OMR શીટમાં

૧૨.૧) અયો�ય પ�િતઓનો ઉપયોગ કરવા બદલ સ�
પરી�ા દર�યાન અથવા તે પહેલાં , જો ઉમેદવાર ઉપરો� અથવા આ પ્રકારની કોઈપણ પ્રણાલીમાં સામેલ થાય છે , તો તેણ/ે
તેણીએ અ�યાયી પ્રથાઓનો ઉપયોગ કય� હોવાનું માનવામાં આવશે અને અનૈિત�ા (યુ.એફ.એમ.) કે સ હેઠળ નોંધવામાં
આવશે. ઉમેદવારને ભિવ�યમાં 3 વષ� માટે હટાવવામાં આવશે અને ફોજદારી કાય�વાહી અને / અથવા યો�ય
માનવામાં આવતી અ�ય કોઈપણ કાય�વાહી માટે જવાબદાર રહેશે.
૧૨.૨) પિરણામ રદ કરવું
એ)
અનૈિત�ા માં સામેલ થનારા ઉમેદવારોના
કરવામાં આવશે નહીં.

NEET (UG) -2020 નું પિરણામ રદ કરવામાં આવશે અને �હેર

બી)
એ જ રીતે , જે ઉમેદવારોએ તેમને ફાળવેલા િસવાયના અ�ય કે �દ્રમાંથી દે ખાતા ઉમેદવારોનું પિરણામ
, બી�
ઉમેદવારોની પ્ર� પત્ર /
OMR શીટ પર લખવું અથવા બી� અ�ય ઉમેદવારોને પોતાના પ્ર� પત્ર / OMR શીટ પર
લખવાની મંજૂરી આપવી તો તે રદબાતલ થશે. (અને પિરણામ ઘોિષત થશે નહીં)
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પ્રકરણ - ૧૩ મેિરટ સૂિચ અને લાયકાત માપદં ડ
૧૩.૧) લાયકાત માપદં ડ
રા��ીય પરી�ણ એજ�સી મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા અને ડે�ટલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા �ારા પૂરા પાડવામાં આવેલા
પાત્રતાના માપદં ડના આધારે NEET (UG) - 2020 ના સફળ ઉમેદવારોની ઓલ ઇિ�ડયા મેિરટ િલ�ટ તૈયાર કરશે , જે
ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન રે�યુલેશ�સ -1997 માં આપવામાં આવી છે . ઇિ�ડયન મેિડકલ કાઉિ�સલ એ�ટ -1956 અને
BDS કોસ� રે�યુલેશ�સ , 2007 હેઠળ દં ત િચિક�સા અિધિનયમ , 1948 હેઠળ �રી કરાયેલ , અને અ�ય સંબંિધત અને લાગુ
કાયદા, જે સમય-સમય પર સુધારેલા છે
પાત્રતા માપદં ડ નીચે મુજબ છે .
એ) જનરલ
, જનરલ-ઇડ��યુએસના િક�સામાં ચો�સ શૈ�િણક વષ� માટે અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં
પ્રવેશ મેળવવા લાયક બનવા માટે , ઉમેદવારને રા�� ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરી�ામાં અ�ડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમોમાં આ શૈ�િણક વષ� માટે યો�યેલ પરી�ામાં ઓછામાં ઓછું 50 પસ�નટાઇલ ગુણ મેળવવો જ�રી
રહેશે. તેમ છતાં , SC, ST, અ�ય પછાત વગ�ના ઉમેદવારોના સંદભ�માં , લઘુ�મ ગુણ 40 પસ�નટાઇલ રહેશે .િવકલાંગ
�યિ�ઓ સાથેના અિધકાર અિધિનયમ, 2016હેઠળ િનધા�િરત બ�ચમાક� િવકલાંગ ઉમેદવારોના સંદભ�માં, લઘુતમ
ગુણ જનરલ અને જનરલ-EWS કે ટેગરીના ઉમેદવારો માટે 45 પસ�નટાઇલ અને SC / ST / OBC-NCL ઉમેદવારો
માટે 40 પસ�નટાઇલ રહેશ.ે અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે રા�� ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરી�ામાં
ઓલ ઈિ�ડયા સામા�ય મેરીટ સૂિચમાં પ્રા� થયેલ ઉ�ચતમ ગુણના આધારે ટકાવારી ન�ી કરવામાં આવશે.
બી)

અ�ડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે કોઈપણ શૈ�િણક વષ� માટે યો�યેલી રા�� ીય
પાત્રતા
કમ પ્રવેશ કસોટીમાં સૂચ�યા અનુસાર સંબંિધત કે ટેગરીના ઉમેદવારોની સં� યા પૂરતા પ્રમાણમાં િન�ફળ �ય છે ,
�યારે મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા અને ભારતની ડે�ટલ કાઉિ�સલની સલાહ સાથે કે �દ્ર સરકાર
, સે�ટ�લ
કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયન મેિડિસન અને સે�ટ�લ કાઉિ�સલ ઓફ હોિમયોપેથી
, તેના િવવેકબુિ�થી સંબંિધત
કે ટેગરીના ઉમેદવારો માટે અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે જ�રી �યુન�મ ગુણ અને
કે �દ્ર
સરકાર �ારા નીચલા ગુણને ફ� તે જ શૈ�િણક વષ� માટે લાગુ થશે.

સી)

અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે લાયક બનવા માટે , ઉમેદવારએ ભૌિતકશા� , રસાયણશા�,
�વિવ�ાન / બાયો-ટે કનોલો� અને અંગ્ર�
ે િવષયોમાં �યિ�ગત રીતે પાસ થવું આવ�યક છે અને ભૌિતકશા� ,
રસાયણશા�, �વિવ�ાનમાં ભેગા મળીને ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ મેળ�યા હોવા જોઈએ. / ગ્રે�ુએટ મેિડકલ
એ�ુકેશન રે�યુલેશ�સ -1997 જે 2018 માં સુધારેલ છે . અને બીડીએસ કોસ� રે�યુલેશ�સ , 2007 અને આ ઉપરાંત
અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે રા�� ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પરી�ાની મેિરટ સૂિચમાં આવવું
આવ�યક છે .SC, ST અને OBC-NCLકે ટેગરીના ઉમેદવારોના સંદભ�માં, લાયકાત પરી�ા અને �પધા��ક
રી�ામાં (ભૌિતકશા� , રસાયણશા�, �વિવ�ાન) લેવામાં આવેલા ભૌિતકશા�
, રસાયણશા�,
�વિવ�ાન / બાયો-ટે કનોલો� માં મેળવેલા ગુણ 50
% ની જ�યાએ 40% ગુણ હોવા જોઈએ . િવકલાંગ
�યિ�ઓ સાથેના અિધકાર અિધિનયમ , 2016હેઠળ િનધા�િરત બ�ચમાક� િવકલાંગ ઉમેદવારોના સંદભ�માં
,
ભૌિતકશા�,
રસાયણશા� અને �વિવ �ાન / બાયોટે કનોલો�માં લાયક પરી�ામાં લઘુ�મ ગુણ એક સાથે
ભેગા મળીને 45% હોવા જોઈએ જે જનરલ અને જનરલ- EWSમાટે 50% છેઅને SC / ST / OBC-NCL ઉમેદવારો
માટે 40% છે .
BUMS કોસ�માં પ્રવેશ માટે , ઉમેદવારે ઉદૂ� અથવા અરબી અથવા પિશ�યન ભાષા સાથે 10 મુ
ધોરણ પાસ કરેલું હોવું જોઇએ, યુિનવિસ�ટી અથવા બોડ� અથવા રિજ�ટડ� સોસાયટી અથવા સરકાર
�ારા
મા�ય એસોિસએશન �ારા આ પ્રકારની પરી�ા લેવા માટે અિધકૃ ત અથવા લેવાયેલી પ્રવેશ પરી�ામાં ધોરણ 10 મા (�ાં પણ આવી પરી�ા
યોજવાની જોગવાઈ હોય �યાં ) ઉદૂ� ની પરી�ા
પાસ કરેલી હોવી
જોઇએ.BSMS કોસ�માં પ્રવેશ માટે , ઉમેદવારે 10 મા ધોરણ / ઉ�ચતર મા�યિમક અ�યાસક્રમમાં એક િવષય તરીકે
તિમલ પાસ કરેલ હોવો આવ�યક છે અથવા ઉમેદવારોએ પ્રથમ �યવસાિયક અ�યાસક્રમ દરિમયાન તાિમલનો
િવષય તરીકે અ�યાસ કરવો પડશે.

પ

ડી)
ઓપન �કૂ લમાંથી 10 + 2 પાસ કરેલા અથવા ખાનગી ઉમેદવારો તરીકે પાસ થયેલા ઉમેદવારો ‘રા��ીય પાત્રતા
કમ પ્રવેશ કસોટીʼ માટે હાજર રહેવા પાત્ર રહેશે નહીં. તદુપરાંત
, 10 + 2 �તરે વધારાના િવષય તરીકે બાયોલો�
/ બાયોટે કનોલો�નો અ�યાસ પણ મા�ય રહેશે નહીં.
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(નોંધ: “ઇટાિલકમાં પ્રોિવઝો િદ�હીના માનનીય ઉ�ચ અદાલત , અલાહાબાદના માનનીય હાઈકોટ� , લખનઉ બ�ચ અને
મ�યપ્રદે શની માનનીય હાઇ કોટ� , જબલપુર સમ� પડકારજનક છે .) ની જોગવાઈઓ અ�યયન મા�યતાપ્રા� ઓન �કૂલ
બોડ� ના ઉમેદવારો અને વધારાના િવષય તરીકે બાયોલો� / બાયોટે કનોલો�નો અ�યાસ કરનારા ઉમેદવારોને ગેરલાયક
ઠરાવવાના િનયમોને ટાળી દે વામાં આ�યા છે . ")
મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયાએ માનનીય સુપ્રીમ કોટ� સમ� િવશેષ ર� અર�ઓ અને માનનીય ઉ�ચ
અદાલતોમાં અપીલ કરવાનું પસંદ કયુ� છે . તેથી, NEET (UG) -2020 માં ઉમેદવારોની ઉમેદવારીઓ કે જેમણે
લાયકાત પરી�ાઓ પાસ કરી છે એટલે કે સ્ટ� ટઓપનસ્�લ
ૂ અથવા નેશનલ ઓપન સ્�લ
ૂ ઓમાંથી 10 + 2

અથવા મા�ય રા� બોડ� ના ખાનગી ઉમેદવારો તરીકે ; અથવા બાયોલો� / બાયોટે કનોલો� સાથે વધારાના
િવષયને મંજૂરી આપવામાં આવશે પરં તુ મેિડકલ કાઉિ�સલ ઓફ ઈિ�ડયા �ારા ફાઇલ કરેલી િવશેષ ર�
અર�ઓ / અપીલના પિરણામને આિધન
ઈ) જો કે જે ઉમેદવાર
લાયકાત પરી�ામાં હાજર થયો હોય , જેનું પિરણામ �હેર થયું ન હોય , તો તેને હં ગામી ધોરણે
�પધા��ક પ્રવેશ પરી�ા લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે અને અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં
પ્રવેશ માટે પસંદગીના િક�સામાં , તે / તેણીએ તે કોસ�માં પ્રવેશ ન અપાય �યાં સુધી કે તે / તેણી ઉપર જણાવેલા
પાત્રતાના માપદં ડને પૂણ� કરે નહીં. િવગતો માટે ઉમેદવારો ગ્રે�ુએટ મેિડકલ એ�ુકેશન રે�યુલેશ�સ , 1997 અને
BDS કોસ� રે�યુલેશ�સ, 2007, ઈિ�ડયન મેિડિસન સે�ટ�લ કાઉિ�સલ (ઈિ�ડયન મેિડિસન ના ઓછામાં ઓછા
પ્રમાણો) ની િનયમન અને હોિમયોપેથી (િડગ્રી કોસ�) રે�યુલેશ�સ, 1983 નો સંદભ� લઈ શકે છે .
એફ)
INIs

MBBSના અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ માટે પાત્ર બનવા માટે ના �યુનતમ લાયકાત ગુણ માટે ના માપદં ડપણ સંબંિધત
માટે લાગુ રહેશ.ે

રા�� ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ પ્રયોગ ( NEET) યુ� - 2020 માં મેળવેલા ગુણના આધાર ે ઓલ ઇિ�ડયા ર ે�કના ક્રમમાં
સફળ ઉમેદવારોની સૂિચ NTA �ારા તૈયાર કરવામાં આવશે.
૧૩.૨) ટાઇ-બ્રેિકં ગ માટે ઉમેદવારોની ઇ�ટર-સે-મેિરટ
NEET (UG) - 2020 માં બે કે તેથી વધુ ઉમેદવારોએ સમાન ગુ ણો/ પસ�નટાઇલ �કોર મેળવવાની િ�થિતમાં , આંતર-યો�યતા
નીચે મુજબ ન�ી કરવામાં આવશે:
એ) પરી�ામાં �વિવ�ાન (વન�પિતશા� અને પ્રાણીિવ�ાન) માં ઉ�ચ ગુણ
/પસ�નટાઇલ �કોર પ્રા� કરનાર
ઉમેદવાર,�યારબાદ,
બી) પરી�ામાં રસાયણશા�માં ઉ�ચ ગુણ
/પસ�નટાઇલ �કોર પ્રા� કરનાર ઉમેદવાર, �યારબાદ,
સી) પરી
�ામાં તમામ િવષયોના ખોટા જવાબો અને સાચા જવાબોની સં� યાના ઓછા પ્રમાણ સાથેના
ઉમેદવાર, �યારબાદ,
ડી)
ઉમરમાં મોટા ઉમેદવાર.
૧૩.૩) 15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા હે ઠળ પરામશ� માટે મેિરટ સૂિચ.
NEET (UG) - 2020 માં મેળવેલા ગુણના આધારે એનટીએ �ારા 15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો માટે પસંદગી
કરેલ લાયક અને સફળ ઉમેદવારોની મેરીટ સૂિચ એનટીએ �ારા તૈયાર કરવામાં આવશે.સફળ ઉમેદવારોની સૂિચ
ડાયરે�ટોરેટ જનરલ ઓફ હે�થ સિવ�સીસ (મેિડકલ એ�ઝાિમનેશન સેલ) , આરો�ય અને પિરવાર ક�યાણ મંત્રાલય ,
ભારત સરકાર અને આયુષ મંત્રાલય , ભારત સરકારને મોકલવામાં આવશે. ઓ લ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો માટે 15%
ઓનલાઈન કાઉ�સિલંગ �ારા બેઠકોની ફાળવણીના હેતુ માટે .
૧૩.૪) 15% ઓલ ઈિ�ડયા�ોટા િસવાયની બેઠકો માટે મેિરટ સૂિચ
એ
કરશે.
બી)
સી)

)

NTAઓલ ઈિ�ડયા ક્રમ અને પિરણામ DGHS, આરો�ય અને પિરવાર ક�યાણમંત્રાલય , ભારત સરકાર
અને આયુષ મંત્રાલય , ભારતસરકાર ને આપવામાં આવશે. અને પ્રવેશ સિમિતને ને પણ પ્રદાન કરવા
પ્રવેશ સિમિતને પરામશ� માટે ની અર�ઓને આમંત્રણ આપશે.
પ્રવેશ / પરામશ� સ�ાવાળાઓ રા�ના લાગુ િનયમો અનુસાર પ્રવેશ / પરામશ� માટે અર� કરતી વખતે
ઉમેદવારો �ારા �હેર કરાયેલ સંબંિધત કે ટેગરીમાં ઓલ ઇિ�ડયા રે�ક પર આધાિરત ઉમેદવારોની મેરીટ
સૂિચ તૈયાર કરે છે .
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પ્રકરણ - ૧૪. પરામશ� માટે ની સૂચનાઓ
૧૪.૧)

AFMC, ESI, િદ�હી યુિનવિસ�ટી (DU), BHU, AMU, AIIMS, JIPMER અને ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ સિહતના
સે�ટ� લ ઇિ��ટ�ૂટની 15%ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા હે ઠળની બેઠકો માટે પરામશ�.
અ�ડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમો માટે આરો�ય સેવાઓ મહાિનદ� શકની મેિડકલ પરામશ� સિમિત �ારા
ઓનલાઇન પરામશ� હાથ ધરવામાં આવશે. ઓનલાઇન પરામશ� માટે ની માિહતી ફ� અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ
અ�યાસક્રમો માટે મેિડકલ કાઉિ�સિલંગ કિમટી ( MCC) વેબસાઇટ ( mcc.nic.in) પર ઉપલ�ધ હશે. લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે પરામશ� સંબંિધત માિહતી કાળ�પૂવ�ક વાંચો અને પરામશ�માં
હાજર રહેવા માટે તેઓ �ારા લેવામાં આવતી કાય�વાહીનો માગ� સમજવો. AFMC, ESIC, િદ�હી યુિનવિસ�ટી (DU),
BHU અને AMU, AIIMS, JIPMER અને ડી�ડ યુિનવિસ�ટીઓ કાઉ�સિલંગ સિહતના કે િ�દ્રય સં�થાઓ , 15% ઓલ
ઈિ�ડયા �ોટાથી સંબંિધત કોઈપણ સંદેહ ને નીચેના સરનામાં પર સંદિભ�ત કરી શકાય છે :

MBBS/BDS અ�યાસક્રમો માટે :
The Assistant Director General (ME)
Directorate General of Health Services,
Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
E-mail: aiqpmt-mcc@nic.in
BAMS/BSMS/BUMS/BHMS અ�યાસક્રમો માટે :
The Director (SRKV),
Ministry of AYUSH,
AYUSH Bhawan, B-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi- 110023
Email: Counselling-ayush@gov.in
પરામશ� સંબંિધત તમામ પ્ર�ો માટે
, પરામશ�ની યોજના , FAQs ’, કૃપા કરીને વેબસાઇટ mcc.nic.in અને અ�ય
પરામશ�અિધકારીઓનો સંદભ� લો. ઉમેદવારોને ઉપરો� વેબસાઇટ પરથી પિરપત્રો, સૂચનાઓ, સમાચાર ઇવે��સ વગેર ે અંગે
સતત પોતાને અપડેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
૧૪.૨) 15% ઓલ ઈિ�ડયા બેઠકો િસવાયની બેઠકો માટે પરમશ� અને પ્રવેશ
રા� મેિડકલ કોલેજો / યુિનવિસ�ટીઓ / NEET (યુ�)- 2020 ની મેરીટ સૂિચનો ઉપયોગ કરીને સં�થાઓ માં પ્રવેશ માટે
અર� કરવા ઇ�છતા ઉમેદવારો રા� સરકાર અને / અથવા મેિડકલ / ડે�ટલ / આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી
કોલેજોના અિધકારીઓની સૂચનાનું પાલન કરશે અને આ સં�થા / યુિનવિસ�ટી પરમશ� માટે સંબંિધત છે . ખાનગી મેિડકલ
કોલેજો માટે ની સલાહ (ડી�ડ િસવાય) સંબંિધત રા� સરકારો પાસે રહેશે. મેિડકલ / ડે�ટલ કોલેજોના િક�સામાં ખાનગી
આયુવ�દ / િસ� / યુનાની / હોિમયોપેથી કોલેજોની ૧૫%
ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો આયુષ પ્રવેશ કે િ�દ્રય સલાહકાર
સિમિત (AACCC) અને આયુષ મંત્રાલય �ારા ભરવામાં આવશે.
NTA ઉમેદવારોનીમાિહતીમાં તક બંધ થયા પછી કોઈ પણ સંજોગોમાં , ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં ઉમેદવાર �ારા રજૂ કરેલા
માિહતીમાં પિરણામ �હેર થયા પછી, NTA �ારા કોઈ ફે રફાર કરવામાં આવશે નહીં.
અર� પત્રમાં, ઉમેદવારોની કે ટેગરી સે�ટ� લ કે ટેગરી સૂિચ મુજબ પ્રા� કરવામાં આવી છે . 15% ઓલ ઈિ�ડયા �ોટા બેઠકો
િસવાયની બેઠકો પર પરામશ� અને પ્રવેશ માટે , ઉમેદવારો રા�ની શ્રેણીની સૂિચના આધારે કે ટેગરી આપીને તેમની પાત્રતા
અનુસાર પરામશ� માટે નોંધણી કરશે.
ડોિમસાઈલ ધોરણો સંબંિધત રા� મુજબ રહેશે અને તેમાં NTAની કોઈ ભૂિમકા નથી.
રા� સરકારના અિધકારીઓની સૂિચ Apprncix-IVપર મૂકવામાં આવી છે .
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પ્રકરણ - ૧૫. પરી�ાપછીની પ્રવૃિ�ઓ અને પિરણામની ઘોષણા
૧૫.૧) વેબસાઇટ પર OMR શી�સ અને જવાબોનું પ્રદશ�ન
એ)

NTA, વેબસાઇટ ntaneet.nic.in પર તમામ ઉમેદવારોની મશીન �ારા OMR આ�સર શી�સ અને રેકોડ�
કરેલ પ્રિતસાદની છબીઓ પ્રદિશ�ત કરશે. OMR આ�સર શી�સ અને જવાબોની છબીઓ પ્રદિશ�ત
કરવાની ચો�સ તારીખ, NEET વેબસાઇટ પર પરી�ા પછી જણાવવામાં આવશે.

બી) ઉમેદવાર
તરફ થી પડકારવામાં આવેલા પ્રિતસાદ �. 1000 / - ની પ્રોસેિસંગ ફીની ચુકવણી પર
ગ્રેિડં ગ સામે રજૂ આત કરવાની તક આપવામાં આવશે.
સી)

OMR

NTA �ારા OMR ગ્રેિડં ગની િવ�� ઉમેદવારો �ારા કરવામાં આવેલી રજૂ આતોને NTA �ારા
વા�તિવક રેકોડ� થી ચકાસવામાં આવશે અને જો પડકાર યો�ય જણાશે તો માિહતીમાં તે અપડેટ કરવામાં
આવશે. જો કે , આઅંગે કોઈ માિહતી �યિ�ગત ઉમેદવારને મોકલવામાં આવશે નહીં.

ઉમેદવારો �ારા નોંધાયેલા પ્રિતસાદ અને OMR / આ�સર શીટની �બી જોવા અને ડાઉનલોડ કરવા માટે વેબસાઇટ
ntaneet.nic.inની મુલાકાત લે વા બધા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે .
૧૫.૨) પડકાર માટે જવાબ કીનું પ્રદશ�ન
એ)

NTA પ્ર�ોની પ્રોિવજનલ જવાબ કી પ્રદિશ�ત કરશે , જો વેબસાઈટ ntaneet.nic.in પર જવાબ કીમાં કોઈ
શંકા હોય તો તે ઉમેદવારોને પડકારવાની તક આપશે ,. જવાબ કી પ્રદિશ�ત કરવાની ચો�સ તારીખમાટે ,
ઉમેદવારો િનયિમતપણે પરી�ા પછી NTAવેબસાઇટ પર અપડે�સ તપાસી શકે છે .

બી) ઉમેદવાર
પ્રોિવજનલ

તરફથી પડકારવામાં આવેલા જવાબ દીઠ �. 1000 / - ની પ્રોસેિસંગ ફીની ચુકવણી પર
જવાબ કી સામે ઑનલાઇન પડકાર કરવાની તક આપવામાં આવશે.

સી) ઉમેદવારો �ારા કરવામાં આવતી પડકારોની તપાસ તેના િવષય િન�ણાતોની મદદથી
NTA �ારા
કરવામાં આવશે. જો યો�ય લા
ગે, તો જવાબ કી તે પ્રમાણે સુધારવામાં આવશે. સુધારેલી અંિતમ જવાબ
કીના આધારે, પિરણામ તૈયાર કરીને �હેર કરવામાં આવશે.
ડી) કોઈપણ �યિ�ગત ઉમેદવારને તેના પડકારની
નહીં.
ઈ)

�વીકાય� / અ�વીકાય� િવશે માિહતી આપવામાં આવશે

પડકાર બાદ ફાઇનલ થયેલ કી અંિતમ હશે.

૧૫.૩) પિરણામની ઘોષણા
a)
વેબસાઇટ

રા��ીય પરી�ા એજ�સી પ્રમાિણક પ�ધિતથીની મદદથી જવાબ શી�સનું મૂ�યાંકન કરશે અને પિરણામ ને
ntaneet.nic.in પર પ્રદિશ�ત કરશે અને �યારબાદ ઉમેદવારો તેમના સંબંિધતપિરણામ
શી�સને ડાઉનલોડ કરી શકશે.

બી)

DGHS અને આયુષ કે િ�દ્રય પ્રવેશ પરામશ� સિમિતના મંત્રાલયના િનદ� શો મુજબ NTA મેિરટ િલ�ટ તૈયાર
કરશે.

સી)

વગ� મુજબનું પિરણામ તૈયાર થશે નહીં.
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સિમિત

ડી)

NEET (UG) - 2020 માં ઉપિ�થત રહેલ તમામ ઉમેદવારોએ NTA, MoH અને FW,મેિડકલ પરામશ�
(mcc.nic.in), MoA., આયુષ કે િ�દ્રય પ્રવેશ પરામશ� સિમિત ( aaccc.gov.in) અને ભાગ લેતા
રા�ો / યુિનવિસ�ટીઓ / સં�થાઓ પરામશ�ના અંિતમરાઉ�ડની સમાિ� સુધી વેબસાઇટ પર
િનયિમતપણે અપડે�સ તપાસો.

૧૫.૪) જવાબ વહીનું ફરીથી તપાસ / ફરીથી મૂ�યાંકન
•

મશીન - ગ્રેડેબલ આ�સર શી�સનું મૂ�યાંકન અ�યંત કાળ�થી કરવામાં આવે છે અને વારં વાર તપાસ કરવામાં
આવે છે .

•

આ નીચેના કારણોને લીધેજવાબ વહી ના ફરીથી તપાસ / પુન: મૂ�યાંકન માટે ની કોઈ જોગવાઈ નથી.
i.

OMR એ મશીન ગ્રેડેબલ છે જેનું મૂ�યાંકન બધા માટે િન�પ� િવિશ� સો�ટવેર �ારા કરવામાં આવે છે .

ii.

ઉમેદવારોને તેમની OMR શી�સના OMR ક્રમાંકન પર રજૂ આત કરવાની તક આપવામાંઆવે છે અને
કોઈ શંકા હોય તો જવાબ કીને પડકારવાની તક પણ આપવામાં આવે છે .

આ અંગે કોઈ પત્ર�યવહાર કરવામાં આવશે નહી ં.
૧૫.૫) NEET (UG) - 2020 નું પિરણામ જુ ઓ અ�ય સં�થાઓ �ારા
NEET (UG) - 2020 ના પિરણામનો ઉપયોગ કે �દ્ર / રા� સરકારોની અ�ય સં�થાઓ �ારા તેમના િનયમો અનુસાર અને
ભારત સરકારના આરો�ય અને પિરવાર ક�યાણ મંત્રાલયની સલાહ સાથે પ્રવેશ હેતુ માટે થઈ શકે છે .
૧૫.૬) િનયમો બહાર કાઢવા
રા��ીય પાત્રતા કમ પ્રવેશ (NEET) નો રેકોડ� પિરણામ �હેર થયાની તારીખથી 90 િદવસ સુધી સાચવવામાં આવશે.
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પ્રકરણ - ૧૬. સવ�ગ્રાહી સેવાઓ કે �દ્રો / સુિવધા કે �દ્રો
એવા �ેત્રમાં, �ાં ઉમેદવારોને િવિવધ અવરોધ હોવાને કારણે ઓનલાઇન અર� રજૂ કરવી મુ�કે લ લાગે છે , િડિજટલ ભારત
પહેલ હેઠળ ભારત સરકારના સામા�ય સેવાઓ કે �દ્ર, આઇ.ટી., મંત્રાલયની સેવાઓનો ઉપયોગ થઈ શકે છે . સામા�ય સેવાઓ
કે �દ્ર (CSC) યોજના ભારત સરકારની રા��ીય ઇ-ગવન��સ યોજના ( NeGP) નો એક ભાગ છે અને ગ્રામ પંચાયત ક�ાએ ગ્રા�ય
�તરના ઉ�મ (VLE) �ારા સંચાિલત થાય છે .
દે શભરમાં 2.4 લાખથી વધુ કોમન સુિવધા કે �દ્રો છે , જે ઉમેદવારોને ઓછી ફી પર, અર� ફોમ� રજૂ કરવા અને ઇ-વોલેટ �ારા
ફીની ચુકવણી માટે ઇિ�છત ટે કો આપશે. સામા�ય સેવાઓ કે �દ્રની સૂિચ વેબસાઇટ પર ઉપલ�ધ
છે http://www.csc.gov.in.
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નોંધ કરવા માટે ના મહ�વપૂણ� મુ�ાઓ
ઉમેદવારોએ માિહતી પુિ�તકાને કાળ�પૂવ�ક વાંચવી અને નીચેઆપેલા મુ�ાઓથી પિરિચત થવુ:ં i. ઉમેદવારો NEET (UG) - 2020 માટે ની અર�“ઓનલાઇન”જ કરી શક શે.કોઈ ઓફલાઇન અર��વીકારવામાં
આવશે નહી ં.
ii. માિહતી પુિ�તકા વેબસાઇટ www.nta.ac.in/ ntaneet.nic.inપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે
iii. ઉમેદવારોએ ભિવ�યના પત્ર�યવહારના સંદભ� માં નીચેના દ�તાવેજો �ળવવા આવ�યક છે :
એ) ઓનલાઇન

અર�ની પુિ� પેજનીનકલ.

બી) ચૂકવેલ ફીનો પુરાવો (એટલે કે પુિ�
સી)

પેજ �ારા બ�કના �યવહારની િવગતો).

ઓનલાઇન અર� પર �કે ન અને અપલોડ કરવામાં આવેલા એક સમાન પાસપોટ� કદ

અને પો�ટ કાડ�

કદની ઓછામાં ઓછી 4-6 ફોટોગ્રા�સ ની નકલો.
ડી)

15% ઓલ ઇિ�ડયા �ોટા હેઠળની બેઠકો પસંદ કરનારા જ�મુ અને કા�મીર યુ.ટી.ના ઉમેદવારો

કરેલ િસ�ટમ જનરેટ �વ-ઘોષણા પત્ર ની નકલ
iv.

�ારા

.

ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી આવ�યક છે કે ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં ભરેલા મોબાઇલ નંબસ� , ઇ-મેઇલ આઈડી
તેમના અથવા તેમના માતાિપતા ના છે . NTA ફ� મોબાઇલ નંબર અને ઈ-મેલ આઈડી પરઅનુક્રમે SMSઅને /
અથવા ઇ-મેઇલ �ારા સંપક� કરશે.

v.

ઓનલાઇન અર� ફોમ�માં ભરેલા ખોટા મોબાઇલ નંબર , ઇ-મેઇલ આઈડી અને પત્ર�યવહાર માટે ના સરનામાંને
કારણેનવીનતમ માિહતી પ્રા� ન થાય તોNTA જવાબદાર રહેશે નહીં.

vi.

�ટે ટ બ�ક ઓફ ઇિ�ડયા / િસિ�ડકે ટ બ�ક / આઈસીઆઈસીઆઈ બ�ક / એચડીએફસી બ�ક / પેટીએમ સેવા
પ્રદાતાનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન પ�ધિતથી જ એટલે કે ડેિબટ / ક્રેિડટ કાડ� અને નેટ-બ�િકં ગ / યુપીઆઈ
�ારાફી ચુકવણી કરી શકાશે:
•

અર� ફોમ� રજૂ કરવા માટે વેબસાઇટ પર લોિગંગ કરતી વખતે ડેિબટ / ક્રે િડટ કાડ� ની મા�યતા તપાસો અને
તેને તમારી સાથે તૈયાર રાખો. ઉમેદવારે પૂછવામાં આવેલી માિહતી દાખલ કરવી જોઈએ અને ડેિબટ / ક્રે િડટ
કાડ� �ારા ચુકવણી કરવી જોઈએ.

•

નેટ-બ�િકં ગ / યુપીઆઈ / પેટીએમનો ઉપયોગ કરવા માટે
, અર� ફોમ� રજૂ કરવા માટે વેબસાઇટ પર
લોિગંગકરતી વખતે તમારા ખાતા ની િસલક ની તપાસો કરો અને તમામ ઓળખપત્રો તમારી સાથે તૈયાર
રાખો.ઉમેદવારે તેની / તેણીના નેટ-બ�િકં ગના ઓળખપત્રો સાથે લોિગંગ કરવું જોઈએ અને નેટ-બ�િકં ગ /
યુપીઆઈ / પેટીએમ �ારા ચુકવણી કરવી જોઈએ.

vii.

ઓનલાઈન અર�નું પગલું – 4 પૂણ� કરવામાં િન�ફળ �ય તો ઓનલાઈન અર�ની અંિતમ રજૂ આત અપૂણ� અને
અસફળ રહેશ.ે એટલે કે ફી ની ચુકવણી થઈ નથી.પુિ� પેજની બનાવટ પુિ� કરે છે કે અર� સફળતાપૂવ�ક રજૂ
કરવામાં આવી છે . પુિ� પેજ ના બને તો સૂચવે છે કે ફી ચુકવણીની પ્રિક્રયા પૂણ� થઈ નથી અને તેથી અર�
સફળતાપૂવ�ક રજૂ થયેલ નથી.

viii.

ઉમેદવારોએ અંડરગ્રે�ુએટ મેિડકલ અ�યાસક્રમોમાં પ્રવેશ સુધી પ્રવેશપત્ર સાચવવું આવ�યક છે .

ix.

ખાતરી કરો કે સાચી માિહતીઓનલાઇન અર�માં રજૂ થયેલ છે . ઉમેદવારના ફોટોગ્રાફ અને હ�તા�રને લગતી
કોઈપણ સુધારણાની �ણ Email / SMS �ારા કરવામાં આવશે અને તે જ ઉમેદવારના લોિગંગ ખાતામાં ઉપલ�ધ
હશે. અ�ય અનુમિતપાત્ર સુધારો પણ તે માટે ના

િનિ�તસમય દરિમયાન જ લોિગંગ ખાતા �ારા થઈ શક શે.

ઉમેદવારો �પ� ફોટોગ્રાફઅને સહીઓ અપલોડ કરેલ છે તેની ખાતરી કરી શકે છે . �યારબાદ,�ારે બધા �ેત્રોમાં
સુધારણા માટે ની િવ�ડો ખુલી છે તે િસવાય સુધારા માટે કોઈ િવનંતી �વીકારવામાં આવશેનહીં.
x.

ઓનલાઇન અર� ફોમ� ભરવાની અંિતમ તારીખે ઉમેદવારની લાયકાત ન�ી કરવામાં આવશે.
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xi.

NEET (UG) - 2020 એ 3 મે, 2020 (રિવવાર) ના રોજ યો�શે.

xii.

NEET (UG) - 2020 એક જ તબ�ામાં લેવામાં આવશે અને એક ઓ�જેકિટવ (િવક�પ) પ્રકારની પરી�ા હશે.

xiii.

ભારતીય નાગિરકો , િબન-િનવાસી ભારતી યો ( NRI), ભારતના િવદે શી નાગિર કો ( OCI), ભારતીય મૂળ નાગિરકો
(PIO) અનેિવદે શી નાગિરક�વ ધરાવતા �યિ�ઓ NEET (UG) - 2020 માં હાજર રહેવા પાત્રતા ધરાવે છે .

xiv.

ઉમેદવાર �ારા ફ� એક જ અર� રજૂ કરી શકાશે.

xv.

અર�પત્રકમાં ભરેલી િવગતો કાળ�પૂવ�ક પસંદ કરવાની જ�ર છે કારણ કે �ારે બધા �ેત્રોમાં કરે�શન માટે ની
િવ�ડો ખુલી છે તે િસવાય એકવાર ઉપયોગ કયા� પછીના િવક�પો જેવા કે પરી�ા કે �દ્ર શહેર અને પ્ર�પત્રના મા�યમ
બદલાવી શકાતા નથી.

xvi.

કે �દ્રની ફાળવણી ક��યુટર �ારા કરવામાં આવે છે અને તેમાં કોઈ માનવ હ�ત�ેપ નથી. કોઈ પણ સંજોગોમાં
NTA �ારા ફાળવેલ કે �દ્ર બદલવામાં આવશે નહીં.

xvii.

ઉમેદવારો પરી�ા માટે પ્રવેશ પત્ર વેબસાઇટ ntaneet.nic.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે .

,

xviii.
ઉમેદવારો પિરણામ , ગુણ કમ ક્રમ શીટ / ક્રમ પત્ર વેબસાઇટ ntaneet.nic.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે. આ
દ�તાવેજો િડિજલોકર
www.digilocker.gov.in માં પણ ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવશે.
xix.

નવીનતમ અપડે�સ માટે
,
ઉમેદવારોએMBBS /
BDS અ�યાસક્રમો
માટે
ntaneet.nic.in,
www.MoH&FW.gov.in અને www.mcc.nic.inઅને BAMS/BSMS/BUMS/BHMSઅ�યાસક્રમો માટે
www.ayush.gov.in અને www.aaccc gov.inવેબસાઇટોનો અને રા� / સં�થાઓની સંલ�� વેબસાઇટો ની
પરામશ� નો અંિતમ રાઉ�ડ પૂણ� ન થાય �યાં સુધી િનયિમતપણે મુલાકાત લેવી આવ�યક છે .

xx.

સવ�ર પર છે � લા િમિનટના ધસારોને ટાળવા માટે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ફોમ� અને ફી અગાઉથીભર વા જોઈએ.
અર� / ફી રજૂ ન થાય તો તે અંગેની કોઈપણ િવનંતી (કોઈપણ કારણોસર) �વીકારવામાં આવશે નહીં.

xxi.
ઉમેદવારોએ નોંધવું જ જોઇએ કે બ�ક ખાતામાંથી માત્ર ફીની કપાત
એ ફી ચુકવણીનો પુરાવો નથી. ચુકવણીને
ઉમેદવારના ખાતામાં અપડેટ કરેલ ફી �ારા
આધારભૂત આપ વી જોઈએ. પુિ� પેજ નું િનમા�ણ એ અર� ફોમ�ની
સફળ રજૂઆતનો પુરાવો છે .
xxii.

NEET (UG) - 2020 ના પિરણામનો ઉપયોગ કે �દ્ર / રા� સરકારની અ�ય સં�થાઓ �ારા તેમના િનયમો અનુસાર
અને ભારત સરકારના આરો�ય અને પિરવાર ક�યાણ મંત્રાલયની સલાહ સાથે પ્રવેશ હેતુ માટે થઈ શકે છે .

xxiii.

િવદે શી મેિડકલ / ડે�ટલ ઇિ��ટ�ૂટમાંથી MBBS/ BDS મેળવવાનો ઇરાદો ધરાવતા ભારતીયનાગિરકો / િવદે શી
નાગિરકોને NEET (UG) – 2020માટે લાયક બનાવવાની જ�ર છે .

ઉમેદવારોને નવીનતમ અપડે�સ માટે િનયિમતપણે NTA વેબસાઇટની મુલાકાત લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે .
NTAફ� વેબસાઇટ �ારા બધી સૂચનાઓઆપશે.
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